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به  ايران  ستاد  سامانه  به  نیاز  مورد  اطالعات  ساير  و  مزايده  اسناد  دريافت  جهت 
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برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09133458404 تماس حاصل نمائید.
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به سامانه ستاد ايران مراجعه شود4-98فروش آهن آالت اسقاط1

عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
کرمان  استاندار  فدايی  دکتر  بافت  فرمانداری 
و  ارزيابی  بازرسی،  مدير کل  اشک  همراه  به 
حوزه  مدير کل  خنجری  حقوقی،  و  عملکرد 
استاندار، حمزه جواران فرماندار بافت و اعضای 
شورای تامین شهرستان به ديدار خانواده های 
شهید  سپهبد  تشییع  مراسم  حادثه  جانباختگان 
حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید پور جعفری 
 در شهرستان بافت رفته و از آنها دلجويی کردند.

دکتر فدائی استاندار کرمان و هئیت همراه روز 
مرحوم  خانواده  از  ديدارها  اين  در  چهارشنبه 
خانم  مرحومه  نژاد،  حمزه  محمدمهدی  آقای 
حسنیه ايرانپور همسر شهید بحرينی در شهرستان 
والمسلمین محمدعلی  بافت و حجت االسالم 
خبر  بخش  دمکوه  عشايری  منطقه  در  شمسی 
 دلجويی و ياد و خاطره آنها را گرامی داشتند.

االسالم  حجت  خانواده  با  ديدار  اين  در 
طرح  با  شمسی  محمدعلی  والمسلمین 
جمله  از  دمکوه  عشايری  منطقه  مشکالت 
جمع  رودخانه  به  موسوم  پل  احداث  به  نیاز 
دمکوه،  عشاير  شرب  آب  تامین   کش، 
بهداشتی  های  سرويس  و  ساختمان  تکمیل 
استاندار  مجدانه  پیگیری  با  دمکوه  حسینیه 

راه و شهرسازی  مديران کل  از طريق  کرمان 
دستور  در  پل  احداث  موضوع  راهداری  و 
کار سريع اين مديران قرار گرفت و با پیشنهاد 
تومان  میلیارد  چهار  مبلغ  به  الزم  اعتبار  تامین 
و  چهل  گذشت  از  پس  آن  اجرايی  عملیات 
گردد. آغاز  نزديک  ای  آينده  در  سال   يک 

شرب  آب  تامین  جهت  در  همچنین 
دو  مبلغ  به  الزم  اعتبار  تامین  با  نیز  عشاير 

زودی  به  آن  اجرای  عملیات  تومان  میلیارد 
از  عزيز  عشاير  آتی  سال  اوايل  تا  و  آغاز 
شد.  خواهند  مند  بهره  شرب  آب   نعمت 
و  تکمیل  جهت  در  ديدارها  اين  پايان  در 
تکمیل  و  بهداشتی  های  سرويس  ساخت 
حسینیه عشايری دمکوه با درخواست استاندار 
در دستور کار سريع مديرعامل شرکت احیاء 

استیل فوالد بافت قرار گرفت.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت:
آغاز فاز دوم واکسیناسیون رایگان طیور بومی 

علیه بیماری نیوکاسل
دوم  فاز  اجرای  از  بافت  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
علیه  شهرستان  اين  بومی  طیور  واکسیناسیون 
داد. خبر  رايگان  صورت  به  نیوکاسل   بیماری 

اذعان  باخبرنگارحکمت  درگفتگو  پوياامجدی  دکتر 
بیماری های  جزو  نیوکاسل  ،بیماری  اينکه  به  توجه  با  کرد: 
لیکن  می شود،  محسوب  پرندگان  و  انسان  بین  مشترک 
و  ندارد  انسانی  جامعه  در  ابتاليی  يا  و  عوارض  هیچگونه 
در  افراد  چشم  با  حاد  ويروس  تماس  صورت  در  صرفا 
در  مختصر  التهاب  سبب  میتواند  مستقیم،  تماس  معرض 
چشم گردد.                                      وی افزود: بیماری 
نیوکاسل در جمعیت طیور به دلیل واگیری باال و کشندگی 
می شود. طیور  صنعت  به  خسارت  ايجاد  باعث  توجه   قابل 

دکتر امجدی تأکید کرد: نیوکاسل بیماری است ويروسی که 
درمان قطعی نداشته و تنها راه کنترل و.پیشگیری اين بیماری 
از طريق واکسیناسیون و رعايت شديد اصول امنیت زيستی 

امکان پذيرمیباشد.
جهت  گرامی  وعشاير  روستائیان  کرد:  تصريح  ايشان 
و  شوراها  خود،باهمکاری  طیور  نیوکاسل  واکسیناسیون 
دهیاری ها اقدام به نوبت گیری و دريافت واکسن نیوکاسل 

به واحد مبارزه شبکه دامپزشکی بافت مراجعه نمايند.

کرمان
کشف کاال و احشام قاچاق در منوجان و رابُر

ناکام  رابُر  و  منوجان  در  شیمیايی  کود  و  دام  سیگار،  قاچاقچیان 
ماندند.

سرهنگ محمودی فرمانده انتظامی منوجان گفت: ماموران پاسگاه 
چاهشاهی هنگام گشت زنی در مسیر چاهشاهی _ هشتبندی از دو 
خودرو سواری 47هزار 240نخ سیگار کشف کردند و 2متهم را 

برای تحقیقات و بررسی تحويل تعزيرات حکومتی دادند
فرمانده انتظامی رابُر هم از کشف 98راس دام قاچاق و 5تُن کود 

شیمیايی قاچاق در دو عملیات جداگانه خبر داد.
توقیف  بر  عالوه  دام  قاچاق  زمینه  در  گفت:  ناصری  سرهنگ 
کود  قاچاق  با  رابطه  در  و  دستگیر  متهم  دو  کامیونت،  خودروی 
شیمیايی نیز يک متهم دستگیر و يک خودروی کامیونت توقیف 

شد.

»آفالتوکسین«؛ از شایعه تا واقعیت

بود  تلويزيونی صبحگاهی که در آن مدعی شده  برنامه  اظهارنظر يک کارشناس در 
شیرهای پاستوريزه ناسالم هستند جنجال تازه ای در حوزه سالمت ايجاد کرده است، 
و  داده اند  ارائه  زمینه  اين  در  را  الزم  توضیحات  سالمت  نظام  مسئوالن  که  چند  هر 
وجود  پاستوريزه  شیرهای  مصرف  از  نگرانی  همچنان  اما  کردند  اعالم  شايعه  را  آن 
دارد. نگرانی از وجود آفالتوکسین در شیر پس از آن شروع شد که يک کارشناس 
انجمن بهداشت و ايمنی مواد غذايی با حضور در برنامه صبحگاهی تلويزيون گفت که 
شیرهای پاستوريزه  آلوده به سم »آفالتوکسین« هستند. او همچنین از استان مازندران به 
عنوان يکی از استان های با آمار نسبتا باال در اين زمینه ياد کرد. اين کارشناس همچنین 
گفته بود مصرف ذرت های آلوده وارداتی)تراريخته( توسط دام، عامل تولید شیرهای 
آلوده به »آفالتوکسین« بوده است. اظهارات اين کارشناس واکنش های بسیاری را از 
سوی سازمان غذا دارو، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، وزارت جهادکشاورزی 
و حوزه های مرتبط با اين صنعت در پی داشت. يکی از نگرانی هايی که پس از اظهار 
است  لبنیات در کشور  است کاهش مصرف  ايجاد شده  و سیما  نظر کارشناس صدا 
حال اينکه طبق اعالم وزارت بهداشت در کشور ما سال هاست که مصرف لبنیات رو 
به کاهش است و میزان مصرف لبنیات مطلوب نیست. سرانه مصرف لبنیات در کشور 
بر اساس آخرين گزارشات در سال 2020، ساالنه 27 لیتر برای هر نفر است؛ در حالی 
که سرانه مصرف لبنیات به ازای هر نفر در ايرلند 125 لیتر در سال و در فنالند 120 
لیتر در سال است. اين آمار نشان می دهد مصرف روزانه شیر به طور متوسط در ايران 
يک استکان است که بسیار کم تر از حد استاندارد است. زهرا عبداللهی، مديرکل دفتر 
بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت درباره میزان مجاز سم آفالتوکسین در مواد غذايی 
طبق استانداردهای کشورمان نیز گفت: اين استاندارد در کشورهای مختلف متفاوت 
است؛ به طور مثال اين استاندارد در آمريکا 500 نانوگرم در هر لیتر است؛ درحالی که 
استاندارد مجاز وجود سم در کشور ما بر اساس کدکس موجود 100 نانوگرم در هر 
لیتر است. نکته حائز اهمیت اما اين است که بر اساس بازرسی های وزارت بهداشت 
و سازمان دامپزشکی اين رقم اکنون به ازای هر لیتر شیر يا لبنیات به طور متوسط 50 

نانوگرم گزارش شده است.
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو نیز با تاکید بر اينکه اطالعات ارائه شده 
در مورد میزان آفالتوکسین لبنیات قطعا غلط است، گفت که با توجه به پايین بودن 
سرانه مصرف شیر در کشور که به کمتر از يک لیوان در روز می رسد نمی توان خطر 
اين  القای  با  لبنیات که همان پوکی استخوان است را  از کمبود مصرف  ناشی  قطعی 
اطالعات غلط به يک خطر احتمالی تحت عنوان باال بودن آفالتوکسین معاوضه کرد. 
او با بیان اينکه از حدود 7 سال پیش محصوالت لبنی به صورت مرتب پايش می شوند، 
گفته است که آمار اداره کل غذا کمتر از 3.5 درصد آلودگی را نشان می دهد؛ در 
حالی که بسیاری از کشورهای همسايه و کشورهای ديگر میزان آلودگی بسیار باالتر 
است. میزان مصرف شیر در کشور يک پنجم استاندارد است و بدون شک در صنعت 
غذا و کارخانجات لبنی با حضور مسئوالن فنی، آزمايشگاه های مجهز و نظارت مستمر 
سازمان غذاو دارو نگرانی به مراتب کمتر از مراکز سنتی است که لبنیات در آنها عرضه 

می شود.

دلجویی استاندار کرمان از خانواده های 
جانباختگان مراسم تشییع  سردار سلیمانی 

در شهرستان بافت

شرق  در  پرونده  هزار   ۶ بر  افزون 
کرمان با صلح و سازش مختومه شد

معاون قضايی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای 
اختالف  حل  اشعب  گفت:  کرمان  استان  اختالف  حل 
شرق اين استان ز ابتدای سال جاری تاکنون موفق شده اند 
افزون بر 6 هزار و 893 فقره پرونده را از طريق صلح و 

سازش مختومه کنند.

حل  شوراهای  شعب  از  بازديد  در  زاده  تقی  مهدی 
افزود: طی  کرمان  استان  های شرق  شهرستان  اختالف  
9 ماهه سال جاری 15 هزار و 75 پرونده وارد شعب حل 
اختالف شرق استان کرمان شده و از اين تعداد 14 هزار 

و 596 پرونده مختومه شده است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار شوراهای حل اختالف استان 
استان کرمان طی چند سال گذشته  اهالی شرق  کرمان، 

همواره در زمینه صلح و سازش پیشگام بوده اند.
از  يکی  کرمان،  استان  اختالف  حل  شوراهای  رئیس 
ترويج  جاری  سال  در  شوراها  اين  های  برنامه  مهمترين 
فرهنگ صلح و سازش در جامعه دانست و از کارکنان 
اين نهاد خواست با ايجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا 
از تشکیل پرونده های احتمالی بعدی و کاهش مراجعه 

مردم به محاکم قضايی جلوگیری کنند.
شوراهای  عملکرد  بر  نظارت  راستای  در  بازديدها  اين 
حل اختالف  استان کرمان صورت می پذيرد و مقامات  
قضايی اين استان ضمن ديدار با اعضا و کارکنان شوراها 
و عرض خدا قوت به آنها، از نزديک در جريان رسیدگی 
به پرونده ها قرار می گیرند و تذکرات الزم برای بهبود 

فرآيند ها صادر می شود.

سلیمانی  سردار  حضور  با 
بسیج  سازمان  رئیس 
اردوگاه  کشور  مستضعفین 
"کرامت" بزرگترين اردوگاه 
شرق  جنوب  اعتیاد  ترک 

کشور در کرمان افتتاح شد.
بزرگترين اردوگاه بازپروری 
معتادان و ترک اعتیاد جنوب 
شرق کشور با عنوان کرامت 
غالمرضا  سردار  حضور  با 
سلیمانی رئیس سازمان بسیج 
کرمان  در  مستضعفین کشور 

افتتاح شد.
در اين آئین سردار محمد زهرايی رئیس 
سردار  کشور،  سازندگی  بسیج  سازمان 
ثاراهلل  سپاه  فرمانده  ابوحمزه  غالمعلی 
استان کرمان، حجت االسالم علی عربپور 
استان  ثاراهلل  سپاه  در  ولی فقیه  نماينده 
نیز  استان  فرماندهان  از  تعدادی  و  کرمان 

حضور داشتند.   

جنوب  اعتیاد  ترک  اردوگاه  بزرگترين 
در  گذشته  سال  اواخر  از  کشور  شرق 
طاهرآباد  در  واقع  سابق  قدس  پادگان 

کرمان کلید خورده است.
مرکز  بزرگ ترين  که  است  ذکر  به  الزم 
ماده 16 جنوب شرق کشور در کرمان در 
شده  احداث  مترمربع  هزار   30 مساحت 
که  دارد  را  نفر   400 پذيرش  ظرفیت  و 

نفر   100 مرکز  اين  اول  فاز  در 
پذيرش  استان  در  متجاهر  معتاد 

می شود.
سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین کشور 
نخستین  در  حضور  منظور  به 
به  استان  عشاير  شهدای  کنگره 
از  بازديد  و  کرده  سفر  کرمان 
بزرگترين رويداد تولید محتوای 
ديگر  از  کرمان  استان  ديجیتال 
بسیج  سازمان  رئیس  برنامه های 
کرمان  در  کشور  مستضعفین 

است.
بسیج  سازمان  رئیس  سلیمانی  سردار 
همراه سردار محمد  به  مستضعفین کشور 
سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس  زهرايی 
و  مقاومتی  اقتصاد  کارگاه  افتتاح  کشور 
عالم، کارگاه  از خانه  بازديد  جدول زنی، 
اشتغال زايی خیاطی و زمین ورزشی روباز 

در کرمان را هم در برنامه دارد.

بزرگترین اردوگاه ترک اعتیاد جنوب شرق کشور در کرمان افتتاح شد
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 ۱۱ مصدوم و 2 کشته در واژگونی پژو حامل 
اتباع بیگانه در کرمان

رئیس اورژانس کرمان با اشاره به واژگونی خودور حامل اتباع 
 2 و  مصدوم   11 حادثه  اين  کرمان گفت:  در  غیرمجاز  افاغنه 

کشته برجای گذاشت.
رئیس مرکز فوريت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با بیان اينکه اين خودور حامل اتباع افاغنه غیرمجاز بوده است 
برجای  کشته   2 و  11مصدوم  رانندگی  سانحه  اين  گفت: 

گذاشت.
اين  مصدومان  پزشکی  فوريت های  تیم   4 اينکه  عنوان  با  وی 
آيت اهلل  و  شهربابک  ولیعصر)عج(  درمانی  مراکز  به  را  حادثه 
 11 از  کرد:  بیان  کردند  منتقل  يزد(  استان  در  خاتمی)هرات 

مصدوم اين حادثه حال 3 نفر از آنها وخیم است.
صابری با بیان اينکه راننده اين خودرو و يکی از سرنشینان به 
گفت:  باخته اند  جان  دم  در  شده  وارد  جراحات  شدت  علت 
تمامی مصدومان اين سانحه رانندگی مرد و در رده سنی 20 تا 

35 سال قرار دارند.

بارشی  راه کرمان؛ سامانه  باران در  و  برف   
جدید تمام استان را در برمی گیرد

تورج جديدی با اشاره به ورود سامانه بارشی جديد از اواخر وقت 
روز چهارشنبه دوم بهمن ماه به استان کرمان اظهار داشت: با ورود 

اين سامانه شروع ناپايداری های جوی را در استان شاهد هستیم.
نسبتا  باد  برف و وزش  باران و  بارش  اين سامانه  اينکه  بیان  با  وی 
استان را در  اين سامانه اکثر مناطق  افزود:  به همراه دارد  شديد را 

برگرفته و تا روز جمعه چهارم بهمن ماه در استان است.
مديرکل هواشناسی استان کرمان با اشاره به اينکه بارش شديد باران 
در برخی مناطق جنوب و غرب استان تا 80 میلی متر و در پاره ای از 
مناطق شمالی استان تا 40 میلی متر پیش بینی می شود گفت: بارش 
برف در ارتفاعات مناطق سردسیر و کوهستانی به ويژه در ارتفاعات 
و  الله زار  رابر،  بافت،  اطراف  ارتفاعات  جبالبارز،  راين،  اطراف 

سرچشمه دور از انتظار نیست.
روزهای  در  کرمان  استان  مستعد  مناطق  در  تگرگ  بارش  از  وی 
و  رودخانه ها  طغیان  معابر،  آبگرفتگی  افزود:  و  داد  خبر  آينده 

سیالبی شدن مسیل ها در اين باندگی ها پیش بینی می شود.
باد نسبتا شديد در شرق  اينکه روز پنجشنبه وزش  بیان  با  جديدی 
استان  مرز  در  و  ريگان  و  فهرج  شهرستان های  در  ويژه  به  استان 
کرمان و سیستان و بلوچستان و در برخی مناطق غربی استان کرمان 

را داريم گفت: کاهش ديد را برخی از مناطق استان داريم.
بیان  به شرايط جوی روزهای آينده در استان کرمان  با اشاره  وی 
کرد: پرهیز از تردد و توقف در مسیر رودخانه ها، پرهیز از سفرهای 
به همراه داشتن تجهیزات زمستانی خودروها، عدم  غیرضروری و 
صعود به ارتفاعات و مديريت در توزيع و مصرف حامل های انرژی 

به هم استانی ها توصیه می شود.

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی نیروهای 
نیروهای  تفاهمنامه  امضای  از  مسلح 
مسلح و وزارت علوم خبر داد و گفت: 
طول  در  سربازان  تحصیل  ادامه  امکان 

خدمت فراهم شده است.
به  اشاره  با  فرحی  سید مهدی  سردار 
امضای تفاهم نامه سه جانبه بین قرارگاه 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای 
مسلح کشور با دانشگاه علمی کاربردی 
داشت:  اظهار  حرفه ای  فنی  دانشگاه  و 
اين  هم  باقری  سردار  و  علوم  وزير 

تفاهمنامه را تنفیض کردند.
شدن  عملیاتی  برای  اينکه  بیان  با  وی 

اين تفاهمنامه جلسات زيادی برگزار شد گفت: 
بهمن ماه امسال خبر خوشی برای سربازان داريم 
رونمايی  امسال  ماه  بهمن  تفاهمنامه  اين  از  و 

می شود.
وظیفه  مهارت آموزی کارکنان  قرارگاه  فرمانده 
نیروهای مسلح کشور با اشاره به اينکه ممنوعیت 
مقدس  دوران  در  سربازان  برای  تحصیل  ادامه 

ما  سربازان  شده گفت:  برداشته  سربازی 
می توانند در دوران دو ساله سربازی در 
دانشگاه علمی کاربردی و يا فنی حرفه ای 

به صورت پودمان مهارت کسب کنند.
تفاهمنامه  اين  جزئیات  به  اشاره  با  وی 
امکان  حاضر  حال  در  گفت: 
مهارت آموزی در 11 رشته قطعی شده و 
با پای کار آمدن دانشگاه فنی و حرفه ای 

اين رشته ها افزايش پیدا می کند.
به صورت  اين طرح  اينکه  بیان  با  فرحی 
در  و  می شود  اجرا  استان   8 در  پايلوت 
می گیرد  دربر  را  استان ها  همه  آينده 
اوقات  در  می توانند  سربازان  گفت: 
فراغت ادامه تحصیل داده و مهارت پودمانی را 

کسب کنند.

سه  نشست  در  اسماعیلی  رضا 
کار  روابط  محوريت  با  جانبه گرايی 
در کرمان که با حضور کوروش يزدان 
خدمت  جبران  و  کار  روابط  مديرکل 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
سردار  شهادت  تسلیت  با  شد  برگزار 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  دل ها 
و  شهدا  خاطره  و  ياد  گرامیداشت  و 
ياران همراه ايشان اظهار داشت: سردار 
ما  همه  گردن  به  بزرگی  حق  سلیمانی 

دارند.
برگزاری جلسه  اهداف  به  اشاره  با  وی 
کار  روابط  مديرکل  حضور  با  امروز 

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  خدمت  جبران  و 
و  کارگری  جامعه  از  نمايندگانی  و  اجتماعی 
کارفريان کرمان گفت: جلسه امروز برای شنیدن 
مشکالت حوزه کار، کارفرمايی و کارگران در 

استان کرمان است.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مديرکل 
روابط  مديرکل  موثر  نقش  به  اشاره  با  کرمان 

کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در تصمیمات ملی گفت: جلسه امروز 
ترتیب  جامعه  قشر  اين  مشکالت  شنیدن  برای 

داده شده است.
وی با بیان اينکه 33 درصد نیروی کار در استان 
کرمان در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند 
افزود: در استان های ديگر اين نرخ بسیار پايین تر 

از استان کرمان است.

اشتغال  چرخه  سنگین  بسیار  مالیات های 
کرمان را مختل کرد

يوسف جعفری رئیس اتاق اصناف استان 
داشت:  اظهار  جلسه  اين  در  نیز  کرمان 
کارگاه های  که  هستیم  اين  خواستار 
کمتر از ده نفر شامل قانون کار و تامین 

اجتماعی نشوند.
بعضا  کارگاه ها  اين  اينکه  بیان  با  وی 
قوانین  گفت:  ندارند  حساب  گردش 
و  حساب  گردش  کارگاه ها  اين  از  کار 
را  کارگران  دستمزد  واريزی  صورت 

می خواهد.
رئیس اتاق اصناف استان کرمان با اشاره 
به اينکه مسئوالن از وضعیت اين کارگاه ها خبر 
ندارند افزود: مالیات های بسیار سنگین برای اين 

کارگاه ها چرخه اشتغال را مختل کرده است.
وی با بیان اينکه بايد از کارفرمايان حمايت شود 
گفت: تا کارفرمايی نباشد به کارگری برای کار 
نیاز نیست و متاسفانه در جاهايی حقوق کارفرما 

ضايع می شود.

از  بازديد  حاشیه  در  صالحی نیا  محسن 
با  عنبرآباد  شهرستان  صنعتی  شهرک 
استان  جنوب  به  سفر  اهداف  به  اشاره 
اهداف  از  يکی  داشت:  اظهار  کرمان 
زيرساخت های  بررسی  سفر  اين 
از  کرمان  جنوب  صنعتی  شهرک های 

جمله برق، گاز و ... است.
سرمايه گذاری هايی  به  اشاره  با  وی 
بیان کرد:  انجام شده  منطقه  اين  که در 
اين  در  عنبرآباد  صنعت  نیلی  شرکت 
میلیارد   63 سرمايه گذاری  با  شهرستان 
با فرآوری ساالنه 75 هزار تن  تومان و 
از جمله رب گوجه،  انواع محصوالت 

خیارشور، بسته بندی خرما و غیره اقدامات بسیار 
خوبی انجام داده است.

شهرک  و  کوچک  صنايع  سازمان  عامل  مدير 
 514 اشتغالزايی  به  اشاره  با  کشور  صنعتی  های 
نفر در اين مجموعه گفت: برای تصفیه خانه اين 

شرک اقداماتی کاملی انجام نشده که الزم است 
برای اين مهم فکری کرد.

شرکت های  ظرفیت  از  بايد  اينکه  بیان  با  وی 
بتوانیم  تا  کنیم  استفاده  شهرک   در  موجود 
توجه  با  افزود:  کنیم  راه اندازی  را  تصفیه خانه 
به تجربیات ما در ساير نقاط کشور طراحی اين 

هفته  دو  و طی  انجام  بزودی  تصفیه خانه 
آينده نتیجه نهايی اعالم می شود.

امیدوارم  اينکه  به  اشاره  با  صالحی نیا 
زيرساخت های  کاستی های  بتوانیم 
بررسی  شهرستان  اين  در  را  صنعت 
رفع  آنها  مشکل  کنیم  کمک  و  کرده 
تولید  موانع  رفع  مشکل  گفت:  شود 
بانک ها  از طريق  منطقه  اين  شرکت های 

و ساير دستگاه ها بررسی می کنیم.
وی با بیان اينکه جنوب کرمان ظرفیت ها 
دارد  صادرات  برای  خوبی  پتانسیل  و 
افزود: بايد همه ظرفیت ها را با هم افزايی 

به کار گیريم و کار را به نتیجه برسانیم.
شهرک  و  کوچک  صنايع  سازمان  عامل  مدير 
به  گازرسانی  به  اشاره  با  کشور  صنعتی  های 
شهرک های صنعتی منطقه عنوان کرد: طی 9 ماه 
آينده مشکل گازرسانی  به شهرک های صنعتی 

شهرستان عنبرآباد برطرف می شود.

دستگیری ۱۰۱ معتاد متجاهر در کرمان

انتظامی شهرستان کرمان از جمع آوری  جانشین فرمانده 
اجرای  دنبال  به  کرمان  شهر  از سطح  متجاهر  معتاد   101

طرح ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داد.
انتظامی  فرمانده  جانشین  کشاورزی،  علی  سرهنگ 
شهرستان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
اجرای  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
طرح پاکسازی محالت آلوده و جرم خیز کرمان، زمینه 
وقوع جرايمی از جمله اعتیاد را از بین می برد که در همین 
معتاد   101 اجتماعی  امنیت  ارتقاء  اجرای طرح  در  زمینه 

متجاهر از سطح شهر کرمان جمع آوری شد.
او افزود: از اين تعداد معتاد متجاهر، 28 نفر زن و بقیه مرد 

بودند که به مراکز ترک اعتیاد تحويل شدند.
طرح های  اجرای  کرد:  تصريح  کشاورزی  سرهنگ 
جمع  و  مخدر  مواد  فروشان  خرده  با  مقابله  و  پیشگیرانه 
آوری معتادين متجاهر و پر خطر تا پايان سال در دستور 

کار پلیس قرار دارد.

زلزله سرگز احمدی حاجی آباد تلفات 
جانی نداشت

زلزله 5.2 در  استانداری هرمزگان گفت:  امور عمرانی  معاون 
توابع  از  سرگز  روستای  ريشتر(   ( زمین  درونی  امواج  مقیاس 

بخش احمدی حاجی آباد تلفات جانی نداشت.
خبرنگاران  وگوبا  گفت  در  شب  چهارشنبه  مدرس  رضا   
افزود: براساس بررسی های به عمل آمده و تماس با فرماندار 
حاجی آباد وبخشدار احمدی براثر اين زلزله تعدادی از خانه 
های مسکونی  درمحدوده زلزله و شعاع اطراف آن که زلزله 

احساس شد، دچار ترک خوردگی شده است.
زلزله  کشور  نگاری  لرزه  مرکز  گزارش  طبق  داد:  ادامه  وی 
درحوالی  کیلومتری  درعمق 21  امشب  و 53دقیقه   22 ساعت 
شهرها  نزديک ترين  که  داد  رخ  آباد  حاجی  احمدی  سرگز 
اين زلزله 26 کیلومتری سرگز )هرمزگان(،  35 کیلومتری  به 
بوده  )هرمزگان(  زيارتعلی  کیلومتری   52 و  )کرمان(  فارياب 

است.
معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان ياد آور شد: با توجه 
به زلزله خیز بودن استان هرمزگان، نیروهای امدادی به صورت 
آماده باش بوده و درپی اين زلزله هم نیرو برای بررسی دقیق 
به محل زلزله اعزام شده که پس از بررسی نتايج آن به اطالع 

عمومی می رسد.
تخت  بخش  ريشتردر  دهم  و2   4 بزرگی  به  زلزله  آخرين 
در  ديماه   30 دوشنبه  روز  دقیقه   19 و   18 ساعت  بندرعباس 
عمق 12 کیلومتری زمین و در فاصله 30 کیلومتری تخت، 32 
کیلومتری قلعه قاضی و 32 کیلومتری سرگز استان هرمزگان در 

مرکز لرزه نگاری کشور ثبت شده که خسارتی نداشته است.

ضمن  صمت  وزير  معاون  صالحی نیا  محسن 
بازديد از شهرک های صنعتی سیرجان و بخش 
پاريز و زيدآباد، دو طرح کارخانه توسعه آلیاژ 
سمنگان در بخش زيدآباد را افتتاح کرد، برای 
اين طرح با اشتغالزايی 15 نفر مستقیم و 50 نفر 
میلیارد   200 حدود  نخست  فاز  در  غیرمستقیم 

ريال سرمايه گذاری شده است.
همچنین با حضور رئیس سازمان صنايع کوچک 
تولید  کارخانه  کشور،  صنعتی  شهرک های  و 
شهرک  در  درصد   98 عیار  با  مس  يا  بلیستر 
در  رسید  بهره برداری  به  پاريز  بخش  صنعتی 
اين طرح که بالغ بر 40 میلیارد ريال از اعتبارت 
شده  هزينه  پاريز  شهرداری  و  بانکی  تسهیالت 
صورت  به  روستايی  جوان  نفر   50 برای  است 
مستقیم و 150 نفر غیرمستقیم ايجاد اشتغال شد و 
اين کارخانه قادر است در ماه از يک هزار و 500 
تن مواد معدنی، 250 تن مس با عیار 98 درصد 

را تولید کند.
در ادامه اين سفر طرح آسفالت شهرک صنعتی 
و  آغاز  مترمربع  هزار   4 وسعت  به  پاريز  بخش 
مقرر شد طی 8  ماه به پايان برسد که برای اين 
اعتبارات  از  اعتبار  ريال  میلیارد   25 نیز  طرح 
شهرک های صنعتی و شهرداری پاريز اختصاص 

يافته است.
ساينده های  يا  مسباره  تولید  کارخانه  همچنین 
صنعتی برای صنايع نفت و گاز شهرک صنعتی 
زيدآباد به بهره برداری رسید، اين طرح با اعتبار 
بانکی و  اعتبارات تسهیالت  از  میلیارد ريال   80
پايان رسیده و برای 60 نفر  به  بخش خصوصی 

اشتغال ايجاد کرده است.
 2 شماره  صنعتی  شهرک  مخابراتی  بخش 
سیرجان نیز با اعتبار 10 میلیارد ريال از اعتبارات 
مخابراتی  ارتباط  نیازهای  و  شد  افتتاح  داخلی 

واحدهای صنعتی اين شهرک برطرف شد.
فاز دوم روشنايی شهرک صنعتی سیرجان نیز با 
حضور معاون وزير صمت به بهره برداری رسید 
شهرک  معابر  کیلومتری   3 مسیر  طرح  اين  در 
برق  پايه چراغ  با نصب 150  دو  صنعتی شماره 
و با اعتبار 10 میلیارد ريال از محل منابع داخلی 

شهرک به اتمام رسیده است.
و  مديران  از  نفر   10 جلسه ای  در  همچنین 
صنعتی  شهرک های  حوزه  موفق  کارآفرينان 

کرمان و سیرجان تجلیل شدند.
ما  کاری  اولويت  نیمه تمام  طرح های  تکمیل 

است
جلسه  در  وزير صمت  معاون  محسن صالحی نیا 
با  گفت:  صنعتی  شهرک های  سرمايه گذاران 

از  کامل  بهره برداری  برای  دقیق  برنامه ريزی 
تالش  تجاری  و  معدنی  صنعتی،  ظرفیت های 
می کنیم و تکمیل طرح های نیمه تمام نیز اولويت 

کاری ما است.
اعتالی  و  حفظ  راستای  در  افزود:  وی 
ارزش های نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران 
حداکثری  بهره گیری  با  دولت  سیاست های  و 
زيرساخت های  ايجاد  و  موجود  ظرفیت های  از 
به جلب مشارکت بخش خصوصی  الزم نسبت 

و حمايت از سرمايه گذاران برنامه ريزی داريم.
نیز  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماينده 
و  نیمه تمام  طرح های  تکمیل  منظور  به  گفت: 
راه اندازی مجدد ظرفیت های تولیدی غیرفعال و 
توسعه صنايع کوچک و متوسط بايد اقدام کرد.

صنعتی  شهرک های  در  افزود:  حسن  ور  شهباز 
تولیدی  و  صنعتی  واحد   100 از  بیش  سیرجان 
پايدار  اشتغال  نفر  هزار   2 برای  و  هستند  فعال  

ايجاد کردند.

 فرمانده قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح: 
ممنوعیت ادامه تحصیل سربازان برداشته شد

 معاون وزير صنعت: 

جنوب کرمان ظرفیت های خوبی برای صادرات دارد

33 درصد نیروی کار استان کرمان در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند

افتتاح 4 طرح صنعتی و معدنی در سیرجان با حضور معاون وزیر صمت

رمز دوم ثابت کارت های بانکی غیرفعال شد

هرگونه  و  غیرفعال شد  بانکی  ثابت کارت های  دوم  رمز  امروز  از 
نقل و انتقال و خريد اينترنتی صرفا با در اختیار داشتن رمز دوم پويا 

قابل انجام است.
رمز دوم ثابت کارت های بانکی غیرفعال شد

نقل و انتقاالت پول به وسیله اينترنت بانک و خريدهای اينترنتی از 
امروز صرفا با رمز دوم پويا امکان پذير است.

کارت های  همه  ايستای  يا  ثابت  دوم  رمز  ديگر  امروز  از  بنابراين 
بانکی غیرفعال شد.

به  مراجعه  يا  و  عابربانک  از  استفاده  با  پويا  دوم  رمز  فعال سازی 
شعبه قابل انجام است و مشتريان می توانند به صورت پیامکی و يا 

با استفاده از اپلیکیشن های بانک ها رمز دوم پويا را دريافت کنند.

"برگزاري کارگاه آموزشي شناسایي ومدیریت 
علفهاي هرزمزارع گندم در شهرستان ارزوئیه"

بنا به اعالم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، 
کارگاه  گفت:  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير  امیری 
اتحاديه  همکاري  با  هرز  علفهاي  ومديريت  شناسايي  آموزشي 
تعاوني روستايي استان وبا حضور تعدادي از کشاورزان، مسئولین 
مديريت  گیاهي  تولیدات  وکارشناسان  پهنه  مراکزوکارشناسان 
جهاد کشاورزي ارزوئیه در محل سالن اجتماعات اتحاديه تعاوني 

روستايي برگزار گرديد.
خسارت  نحوه  با  حاضرين  آموزشي  کارگاه  دراين  گفت:  وی 
غالب  هرز  علفهاي  ،شناسايي  وجو  گندم  مزارع  در  هرز  علفهاي 
ومديريت  ،شیمیايي  مکانیکي،زراعي  مبارزه  روشهاي  شهرستان، 
تناوب  رعايت  واهمیت  تاثیر سموم  ونحوه  مناسب  ،سموم  تلفیقي 
سموم در جلوگیري از مقاومت علفهاي هرز ،شناسايي علفهاي هرز 

مقاوم وکنترل آنها آشنا شدند.
سمپاش  از  فني)استفاده  نکات  رعايت  آموزشي  کارگاه  اين  ودر 
بودن  سالم   از  اطمینان   ، تي جت  ونازل  بومدار  تراکتوري  پشت 
محصول  رشدي  مرحله  به  توجه  با  سمپاشي  زمان  ،رعايت  نازلها 
وعلف هرز وشرايط آب وهوايي ،رعايت مسايل ايمني قبل وحین 

سمپاشي( آموزش داده شد.
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در  بهمن   22 تا  کار  روابط  جامع  سامانه 
تمامی استان ها راه اندازی می شود

جامع  سامانه  راه اندازی  جزئیات  به  اشاره  با  يزدان  کوروش 
سامانه  اين  داشت:  اظهار  کشور  در  کار  روابط  الکترونیکی 
و  کارگری  کار،  حوزه  در  الکترونیکی  رسیدگی  راستای  در 

کارفرمايی در کشور در حال راه اندازی است.
کنون  تا  کار  روابط  الکترونیکی  جامع  سامانه  اينکه  بیان  با  وی 
در 20 استان کشور راه اندازی شده است گفت: اين سامانه تا 22 

بهمن در 31 استان کشور راه اندازی می شود.
مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به اينکه اين سامانه 22 زير سامانه دارد  که در 
و  کارفرمايان  افزود:  است  فعال  آن  سامانه  زير   19 حاضر  حال 
کارگران بايد با در دست داشتن مدارک هويتی به دفاتر پیشخوان 

دولت مراجعه کرده و تشکیل پرونده الکترونیکی دهند.
در  بار  يک  که  الکترونیکی  پرونده  تشکیل  با  اينکه  بیان  با  وی 
دوران کاری آنها انجام می شود گفت: اطالعات آنها در سامانه 
جامع کار ثبت شده و در زمانی که به ما نیاز پیدا می کنند و در 
در  شرکت ها  صالحیت  تعیین  و  مشاغل  طبقه بندی  طرح  حوزه 
نیاز است در  ما  به  حوزه کارفرمايی و در تمامی بخش هايی که 
صورتی می توانیم ارائه خدمت دهیم که کارفرمايان و کارگران 

تشکیل پرونده داده باشند.
قرار  که  کسانی  چه  کارگری  حوزه  در  اينکه  به  اشاره  با  يزدان 
دارند و چه کسانی که قرارداد ندارند می توانند پرونده الکترونیکی 
تشکیل دهند افزود: يکی از مزايای اجرای اين طرح اين است که 

ما سرانه جمعیت جامعه کارگری کشور را در اختیار داريم.
مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه 
الکترونیک روابط  به ضرورت تشکیل پرونده  اشاره  با  اجتماعی 
کار گفت: عمال در طرح های طبقه بندی مشاغل، تعیین صالحیت 
شرکت ها و ديگر طرحه های اين حوزه ارائه خدمات ما در قالب 

همین سامانه اتفاق می افتد.

مسئول بسیج عشايری استان کرمان از برگزاری 
نخستین يادواره شهدای عشاير استان کرمان خبر 
داد و گفت: جمعیت شهدای عشاير کرمان 23 

درصد شهدای استان را تشکیل می دهد.
برگزاری  به  اشاره  با  محمدی  هادی  سرهنگ 
و  هزار  و  امیران  سرداران،  يادواره  نخستین 
داشت:  اظهار  کرمان  استان  عشاير  شهید   200
از  يادواره  اين  برگزاری  برای  برنامه ريزی ها 
اين  برنامه های  ماه ها قبل در استان آغاز شده و 

يادواره نیز از ماه ها قبل در حال انجام است.
استان  يادواره شهدای عشاير  دبیر ستاد نخستین 
 4 کرمان  استان  عشاير  اينکه  بیان  با  کرمان 
گفت:  می شود  شامل  را  استان  جمعیت  درصد 
با اين وجود جمعیت شهدای عشاير 23 درصد 
نشان  که  می دهد  تشکیل  را  استان  شهدای  کل 
ارزش های  از  دفاع  در  عشاير  پررنگ  نقش  از 

انقالب و نظام است.
اقوام  وحدت  و  فرهنگی  خدمات رسانی،  وی 
عنوان  يادواره  اين  رويکرد  سه  را  مذاهب  و 
و  فداکاری ها  رشادت ها،  تبیین  افزود:  و  کرد 
استان در دوران هشت ساله  ظرفیت های عشاير 
از  اسالمی  انقالب  سال   40 در  و  مقدس  دفاع 
سويی و بررسی ظرفیت های عشاير در گام دوم 

انقالب از سوی ديگر از جمله اهداف برگزاری 
کرمان  استان  عشاير  شهدای  يادواره  نخستین 

است.   
يادواره  نخستین  اينکه  به  اشاره  با  محمدی 
عشاير  شهید   200 و  هزار  و  امیران  سرداران، 
استان کرمان ساعت 9 صبح پنجشنبه سوم بهمن 
برگزار  جیرفت  شهرستان  بزرگ  مصلی  در 
می شود گفت:  سردار غالمرضا سلیمانی رئیس 
ويژه  سخنران  کشور  مستضعفین  بسیج  سازمان 

اين مراسم است.
کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  عشايری  بسیج  مسئول 
در  يادواره  اين  برگزاری  جزئیات  به  اشاره  با 
اجرای  شهدا،  با  میثاق  تجديد  گفت:  جیرفت 
تئاتر، اجرای سرود دانش آموزان عشاير، پخش 
جمله  از  عشاير  شهدای  پارک  افتتاح  و  مستند 
برنامه های پیش بینی شده برای اين مراسم است.

تیروئید بارداری جزئیات برگزاری نخستین یادواره سرداران، امیران و هزار و 2۰۰ شهید عشایر کرمان اعالم شد
تیروئید در بارداری بر سالمت مادر و جنین تاثیر می گذارد. 
بیماری تیروئید مشکلی رايج در سنین باروری خانم ها است. 
اثرات منفی تیروئید پس از بارداری نیز مشکل آفرين است. 
اين بیماری بر اعصاب نوزاد تازه متولد شده تاثیر می گذارد.

دو نوع هورمون اصلی مربوط به بارداری در بدن وجود دارد؛ 
هورمون گونادوتروپین جفتی انسانی و استروژن. اين هورمون 
ها باعث افزايش مقدار هورمون تیروئید در خون می شوند. در 
سه ماهه اول بارداری هورمون های تیروئید  توسط جفت به 
جنین می رسند. اما در هفته دوازدهم بارداری، تیروئید جنین 

کار خود را شروع می کند.
 پرکاری تیروئید در بارداری:

و  عفونت  مقابل  در  را  بدن  ايمنی،  سیستم  کلی،  طور  به 
بیماری های خود  اما در  بیماری ها محافظت می کند.  ساير 
به سلول های  ايمنی بدن  بیماری گريوز، سیستم  مانند  ايمنی 
بدن حمله می کند و آن ها را از بین می برد. بیماری گريوز 
ايمنی است که باعث پرکاری تیروئید در  يک اختالل خود 
بارداری می شود. اين مسئله باعث تشکیل پاددتنی می شود 
شود.  می  نامیده  تیروئید  کننده  تحريک  ايمونوگلوبین  که 
طبیعی  مقدار  از  بیش   T4 و  T3 می شود باعث  پاددتن  اين 
نادر  بسیار  وضعیت  اين  شوند.  تولید  تیروئید  های  هورمون 
است. در نیمه دوم بارداری، پرکاری تیروئید به صورت موقتی 

مشاهده می شود.
اين اختالالت به داليل زير اتفاق می افتد:

بیماری گريوز:
سیستم  که  است  ايمنی  خود  بیماری  يک  گريوز  بیماری 
 T4 تولید باعث  تیروئید حمله می کند و  به غده  ايمنی بدن 
توسط  است که  هورمونی  تیروکسین  می شود.  )تیروکسین( 

غده تیروئید تولید می شود.
ورم غده ای سمی:

در اين بیماری، غده تیروئید برآمده می شود و شروع به ترشح 
هورمون های تیروئید می کند. در نتیجه تعادل شیمیايی بدن 

را به هم می زند.
تیروئید حاد:

التهاب تیروئید باعث می شود غدد هورمون های زيادی ترشح 
يا رشد سلول های  کنند. اختالل در عملکرد غده هیپوفیز و 
سرطانی در منطقه تیروئید باعث ترشح بیش از حد هورمون 

ها می شود.
شکوه بهرام نژاد- ماما

آگهی اخطاریه بازداشت اموال منقول در رابطه با پرونده اجرائی کالسه 98۰۰۱24
کدملی  دارای  قلی  محمد  فرزند  افشار  اسکندرزاده  احمد  مرحوم  ورثه  از  احدی  به  وسیله  بدين 
3130475321 و شماره شناسنامه 276 صادره از بافت بنام خانم بتول علوی نژاد)همسر متوفی(فرزند 
محمدحسن دارای کدملی 3070085751 متولد 1337/04/01 اخطار میگردد:نظر به اينکه در آدرس 
مقیده حضور نداشته ايد و ابالغ واقعی اوراق اجرائی به شما میسر نگرديده است به اطالع جنابعالی 
می رساند خودروهای سواری پرايد به شماره انتظامی 425 د 16 ايران 65 و سواری پژو 405 به شماره 
ايران 65 متعلق به مورث شما در قبال اصل طلب خانم عصمت رفیع زاده)همسر  انتظامی 357 د 13 
و  راهنمايی  پلیس  نزد  دولتی  حقوق  ريال   5/870/395 مبلغ  و  ريال   317/407/895 مبلغ  به  متوفی( 
رانندگی توقیف گرديده است لذا چنانچه اعتراضی در اين خصوص داريد ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهی ضمن حضور در اين واحد اجرايی اظهارات خود را کتباً اعالم نمائید در غیر اين صورت 

حسب درخواست بستانکار وفق مقررات اقدام خواهد شد.
سعید نظری-رئیس واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه

 
آگهی اخطاریه بازداشت اموال منقول در رابطه با پرونده اجرائی کالسه 98۰۰۱24

کدملی  دارای  قلی  محمد  فرزند  افشار  اسکندرزاده  احمد  مرحوم  ورثه  از  احدی  به  وسیله  بدين 
3130475321 و شماره شناسنامه 276 صادره از بافت بنام خانم ملکی رفیع زاده افشار )مادر متوفی( 
فرزند:عبدا... دارای کدملی 3130458476 متولد 1315/09/15 اخطار میگردد:نظر به اينکه در آدرس 
مقیده حضور نداشته ايد و ابالغ واقعی اوراق اجرائی به شما میسر نگرديده است به اطالع جنابعالی 
می رساند خودروهای سواری پرايد به شماره انتظامی 425 د 16 ايران 65 و سواری پژو 405 به شماره 
ايران 65 متعلق به مورث شما در قبال اصل طلب خانم عصمت رفیع زاده)همسر  انتظامی 357 د 13 
و  راهنمايی  پلیس  نزد  دولتی  حقوق  ريال   5/870/395 مبلغ  و  ريال   317/407/895 مبلغ  به  متوفی( 
رانندگی توقیف گرديده است لذا چنانچه اعتراضی در اين خصوص داريد ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهی ضمن حضور در اين واحد اجرايی اظهارات خود را کتباً اعالم نمائید در غیر اين صورت 

حسب درخواست بستانکار وفق مقررات اقدام خواهد شد.
سعید نظری-رئیس واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه 

آگهی اخطاریه بازداشت اموال منقول در رابطه با پرونده اجرائی کالسه 98۰۰۱24
کدملی  دارای  قلی  محمد  فرزند  افشار  اسکندرزاده  احمد  مرحوم  ورثه  از  احدی  به  وسیله  بدين 
3130475321 و شماره شناسنامه 276 صادره از بافت بنام آقای امین اسکندرزاده افشار)فرزند متوفی( 
دارای کدملی 3470075786 متولد 1371/06/28 اخطار میگردد:نظر به اينکه در آدرس مقیده حضور 
رساند  می  جنابعالی  اطالع  به  است  نگرديده  میسر  شما  به  اجرائی  اوراق  واقعی  ابالغ  و  ايد  نداشته 
خودروهای سواری پرايد به شماره انتظامی 425 د 16 ايران 65 و سواری پژو 405 به شماره انتظامی 
357 د 13 ايران 65 متعلق به مورث شما در قبال اصل طلب خانم عصمت رفیع زاده)همسر متوفی( به 
مبلغ 317/407/895 ريال و مبلغ 5/870/395 ريال حقوق دولتی نزد پلیس راهنمايی و رانندگی توقیف 
گرديده است لذا چنانچه اعتراضی در اين خصوص داريد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
حسب  صورت  اين  غیر  در  نمائید  اعالم  کتباً  را  خود  اظهارات  اجرايی  واحد  اين  در  حضور  ضمن 

درخواست بستانکار وفق مقررات اقدام خواهد شد.
سعید نظری-رئیس واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه 

آگهی اخطاریه بازداشت اموال منقول در رابطه با پرونده اجرائی کالسه 98۰۰۱24
کدملی  دارای  قلی  محمد  فرزند  افشار  اسکندرزاده  احمد  مرحوم  ورثه  از  احدی  به  وسیله  بدين 
3130475321 و شماره شناسنامه 276 صادره از بافت بنام آقای علی اسکندرزاده افشار )فرزند متوفی( 
دارای کدملی 3060122504 متولد 1370/01/25 اخطار میگردد:نظر به اينکه در آدرس مقیده حضور 
رساند  می  جنابعالی  اطالع  به  است  نگرديده  میسر  شما  به  اجرائی  اوراق  واقعی  ابالغ  و  ايد  نداشته 
خودروهای سواری پرايد به شماره انتظامی 425 د 16 ايران 65 و سواری پژو 405 به شماره انتظامی 
357 د 13 ايران 65 متعلق به مورث شما در قبال اصل طلب خانم عصمت رفیع زاده)همسر متوفی( به 
مبلغ 317/407/895 ريال و مبلغ 5/870/395 ريال حقوق دولتی نزد پلیس راهنمايی و رانندگی توقیف 
گرديده است لذا چنانچه اعتراضی در اين خصوص داريد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
حسب  صورت  اين  غیر  در  نمائید  اعالم  کتباً  را  خود  اظهارات  اجرايی  واحد  اين  در  حضور  ضمن 

درخواست بستانکار وفق مقررات اقدام خواهد شد.
سعید نظری-رئیس واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه 

»آگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحديد حدود ششدانگ زمین دارای پالک 763- اصلی قطعه يک بخش 40 کرمان واقع در 
بافت مورد تقاضاي خانم انیس نادری به عنوان احدی از مالکین مشاعی پالک فوق از نوبت خارج 
گرديده و اعمال تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد، لذا حسب درخواست کتبي آقای 
کورش نقوی فرزند حمدا...به وکالت از طرف خانم انیس نادری فرزند نعمت ا... آگهي تحديد حدود 
اختصاصي پالک مرقوم بدينوسیله منتشر وعملیات تحديدي آن ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 
98/11/30 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورين رقبه مرقوم اخطار مي شود که 
در موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن 
واخواهي داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون مي تواند از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدي 30 روز 
اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نمايد ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره بايستي با مراجعه 
به مرجع ذيصالح قضائي نسبت به تقديم دادخواست اقدام و گواهي را به اين اداره تقديم نمايد در 
غیر اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم 
تقديم دادخواست دريافت و به اين اداره تسلیم نمايند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي 

را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: 98/11/3

محمدمحسن قزوينی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف122(

آگهی ابالغ اخطاریه 
 9800074 کالسه  و  بافت  شهرستان  شماره:9800191  کالسه  پرونده   87 ماده  اخطاريه  ابالغ  آگهی 
ملی  شماره  به  ا...  هدايت  فرزند  نژاد  صفی  محمدرضا  آقايان  به  بدينوسیله  سیرجان  شهرستان 
3060533768 و شهربان صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره ملی 3130071342 و ناهید صفی نژاد 
ملی  به شماره  ا...  هدايت  فرزند  نژاد  نسرين صفی  و  ملی 3060267022  به شماره  ا...  هدايت  فرزند 
3131471948 و راضیه صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره ملی 3060723737 و فاطمه صفی نژاد 
ا... به شناسنامه 289 و  نژاد فرزند هدايت  فرزند همتعلی به شماره ملی 3130801480 و ترالن صفی 
شماره ملی 3131522259 و علیرضا صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره ملی 3060990638 و مرضیه 
صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره ملی 3130954791 و امیرحسین صفی نژاد فرزند هدايت ا... به 
شماره ملی 3060386511 به نشانی همگی سیرجان بلوار عباسپور شهرک امام رضا که به اين آدرس 
شناخته نگرديده ايد اطالع داده می شود که پالک ثبتی 36 فرعی از 244 اصلی بخش 40 کرمان واقع 
بانگودی  نژاد  با توجه به درخواست خانم ترالن حمزه  نژاد  ا... صفی  در بافت ملکی مرحوم هدايت 
بستانکار پرونده اجرايی پالک فوق بازداشت شده است، لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به 
شما اخطار میشود و چنانچه اعتراضی نسبت به مفاد اخطاريه داريد اعتراض خود را کتباً به اين اداره 
اعالم نمايید ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر 

داده نمی شود در ضمن اين آگهی در يک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد.
محمد محسن قزوينی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بافت)م الف 123(

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
دادگاه   970034 اجرايی  پرونده  در  ارزوئیه   دادگاه  از  صادره   95/17/11-9609973461302795
بعالوه  ريال  میلیون  و سی  دويست  پرداخت  به  منوچهر  فرزند  زنگنه  علی  آقای  آن  که طی  ارزوئیه 
تاريخ  از  تاديه  تاخیر و  تعرفه و  الوکاله وکیل طبق  از جمله هزينه دادرسی و حق  خسارات دادرسی 
مطالبه در حق اقای حمید سلطانی نژاد فرزند امیدعلی با وکالت آقای مسعود نیکوئی و نیم عشر اجرائی 
در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی محکوم گرديده و از سوی شخص ثالث آقای حافظ زنگنه 
فرزند محمود يک دستگاه سواری سمند ال ايکس به شماره پالک 251 د 66 – 84 مدل 95 به شماره 
وضعیت  بنزين  سوخت  نوع  با  و  نفر   5 ظرفیت  با  روغنی  سفید   092814 شاسی    0858918 موتور 
ظاهری مناسب دارای بیمه شخص ثالث با اعتبار 99/4/19 که مبلغ شصت و نه میلیون تومان برآورد 
با حضور  مزايده  موجود  با وصف  فلذا  معرفی گرديده.  به  محکوم  استیفای  است جهت  قیمت شده 
نماينده محترم دادگاه در مورخه سه شنبه 1398/11/15 ساعت 12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه 
ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود ضمناً افراد 
المجلس در پاکت در بسته تحويل  بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی  شرکت کننده در مزايده 
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 يک هفته قبل از موعد به دايره اجراي احکام مراجعه 

تا ترتیب بازديد 
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي حصروراثت
 980860 شماره  دادخواست  شرح  به   9 شناسنامه  داراي  داد  ا...  فرزند  نژاد  حمزه  علیداد  آقای 
مورخ98/10/29 توضیح داده شادروان محمد مهدی حمزه نژاد فرزند علیداد به شناسنامه 3120047211 

در تاريخ 1398/10/17 در شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-علیداد حمزه نژاد فرزند ا... داد به ش ملی 3131382554متولد 1332 پدرمتوفی.

2- پری چهر حمزه نژاد فرزند شیرباز به ش ملی 3130823034متولد 1340 مادر متوفی.
3-هاجر حسین پور اصطهباناتی فرزند علی به ش ملی 2520028408 متولد 1369 همسر متوفی.

يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  مراتب يک  لذا 
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 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
 980821 شماره  دادخواست  شرح  به   2 شناسنامه  داراي  بگمیرزا  فرزند  نژاد  رضائی  محمود  آقای 
تاريخ 1349/9/20 در  به شناسنامه 1 در  مورخ98/11/2 توضیح داده شادروان بگمیرزا فرزند عوض 

شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ديدارقلی رضائی نژاد به ش ش4 متولد 1307 فرزند متوفی.

2- محمد رضائی نژاد به ش ش7 متولد 1320 فرزند متوفی.
3- احمد رضائی نژاد به ش ش4 متولد 1324 فرزند متوفی.

4- محمود رضائی نژاد به ش ش2 متولد 1327 فرزند متوفی.
5- منور رضائی نژاد به ش ش1 متولد 1316 فرزند متوفی.

6- صنوبر رضائی نژاد پیروئیه به ش ش3 متولد 1305 فرزند متوفی.
7- خاور رضائی نژاد پیروئیه به ش ش2 متولد 1280 همسرمتوفی.

يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  مراتب يک  لذا 
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 2 شهرستان بافت

معرفی نفرات برتر مسابقات تنیس کارکنان 
دولت در کرمان

با  آقايان  بخش  در  دولت  کارکنان  میز  روی  تنیس  رقابت های 
معرفی نفرات و تیم های برتر در کرمان به کار خود پايان داد.

مسابقات تنیس روی میز کارکنان دولت به مناسبت چهل و يکمین 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و يادواره شهید واالمقام سپهبد 
"حاج قاسم سلیمانی" با شرکت 22 تیم به صورت حذفی در سالن 

شهید کهنوجی کرمان برگزار شد.
پس از انجام 19بازی تیمی، در نهايت تیم صنعت آب و برق الف 
و جالل  روانبخش  احمد  مظهری صفات،  ترکیب حمید رضا  با 
اکبری مقام نخست اين مسابقات را از آن خود کرد و صنعت آب 
بیگلری، مرتضی کمالی و مسعود  احد  از  متشکل  نیز  برق ب  و 

رضايی به مقام دوم دست يافت.
تیم های صنعت آب و برق ج با ترکیب محمد علی حسن زاده، 

سعید پور احمدی و حسن میری
و توزيع برق شمال متشکل از مسعود بد خشان، روح اهلل شماعی 

پور و مهدی رستمی به طور مشترک سوم شدند.
در بخش انفرادی اين رقابت ها که با شرکت 64 بازيکن به صورت 
مظهری  رضا  حمید  بازی،   63 انجام  از  پس  شد،  برگزار  حذفی 
صفات از صنعت آب و برق الف بر سکوی نخست ايستاد، مجتبی 
کالنتری از اوقاف و امورخیريه دوم شد و محمد رستمی زاده از 
به مقام  بانک سپه و احمد روانبخش از صنعت آب و برق الف 

سوم مشترک دست يافتند.

به  انها  امالک  که  اشخاصی  فوق  ماده  دستور  برابر 
انقالب اسالمی در حوزه  بنیاد مسکن  نمايندگی از طرف 
ثبتی شهرستان بافت، تقاضای ثبت گرديده است و آراء انها 
با استناد به بند الف و ب و ج ماده هفت آيین نامه قانون 
فوق صادر شده است، با ذکر نام و نام خانوادگی و سهام 
ذيل  به شرح  فرعی  و  اصلی  و شماره پالک  تقاضا  مورد 

آگهی می گردد: 
قطعه يک بخش 42 کرمان:

بند الف ماده 7 آيین نامه ق.فوق، رای به تنظیم اظهارنامه 
جهت اشخاص ذيل:

به  خانه  ششدانگ  حسن  فرزند  علیمرادی  سجاد  1-آقای 
فرعی  از پالک 257  قسمتی  مربع  متر  مساحت 216/928 

از 11-اصلی.
2-آقای ابوالقاسم تاج الدينی فرزند احمد ششدانگ خانه 
فرعی  از پالک 285  قسمتی  مربع  متر  مساحت 83/58  به 

از 11-اصلی.
موسی  فرزند  رابری  قاسمی  کريم  مرتضی  آقای   -3
از  قسمتی  مربع  متر   139/98 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 426 فرعی از 12-اصلی
ششدانگ  نوراله  فرزند  کريمقاسمی  اله  حبیب  4-آقای 
خانه به مساحت 378/748 متر مربع قسمتی از پالک 1112 

فرعی از 12-اصلی.
ششدانگ  فرزندسهراب  رابری  يوسفی  مهدی  آقای   -5
خانه به مساحت 371/91 متر مربع قسمتی از پالک 1241 

فرعی از 12-اصلی
6-آقای حسن رضا کريمقاسمی فرزند مرتضی ششدانگ 
خانه به مساحت 453/33 متر مربع قسمتی از پالک 1482 

فرعی از 12-اصلی.
محمود  فرزند  لری  الدينی  شمس  مرتضی  آقای   -7
از  قسمتی  مربع  متر   303/238 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 1571 فرعی از 12-اصلی
8- آقای طهماسب شنبه افضلی فرزند مراد ششدانگ خانه 
به مساحت 344/24 متر مربع قسمتی از پالک 1861 فرعی 

از 12-اصلی
9- آقای يعقوب امیر تیموری فرزند يونس ششدانگ خانه 
به مساحت 336/84 متر مربع قسمتی از پالک 1895 فرعی 

از 12-اصلی
10-آقای حسام درتاج فرزند عبدالعلی ششدانگ خانه به 
مساحت 408/297 متر مربع قسمتی از پالک 1900 فرعی 

از 12-اصلی.
به  مغازه  فرزند کرامت ششدانگ  فرشاد  شاپور  11-آقای 
مساحت 69/92 متر مربع قسمتی از پالک 2032 فرعی از 

12-اصلی.
رستم  فرزند  رابری  کريمقاسمی  ابوالقاسم  آقای   -12
از  قسمتی  مربع  متر   241/05 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 2360 فرعی از 12-اصلی
قطعه يک بخش 42 کرمان:

بند ب ماده 7 آيین نامه ق.فوق، رای به انجام تحديد حدود 
جهت اشخاص ذيل:

13-آقای حسن مهدی پور فرزند رضا قلی ششدانگ خانه 
به مساحت 333/05 متر مربع قسمتی از پالک 1250 فرعی 

از 12-اصلی.
14- خانم حوا مهدی پور فرزند جان اله ششدانگ خانه به 
فرعی  از پالک 1494  قسمتی  مربع  متر  مساحت 266/85 

از 12-اصلی
15- خانم نسرين مهدی پور فرزند جان اله ششدانگ خانه 
به مساحت 266/78 متر مربع قسمتی از پالک 1494 فرعی 

از 12-اصلی
16- خانم رقیه مهدی پور رابری  فرزند جان اله ششدانگ 
خانه به مساحت 284/73 متر مربع قسمتی از پالک 1494 

فرعی از 12-اصلی
17- آقای محمد يوسفی رابری فرزند سهراب ششدانگ 
مغازه به مساحت 98/23 متر مربع قسمتی از پالک 1574 

فرعی از 12-اصلی
مريد ششدانگ  فرزند  الدينی  اله شمس  18- آقای سیف 
خانه به مساحت 328/25 متر مربع قسمتی از پالک 2068 

فرعی از 12-اصلی
19- خانم نسیمه سلیمانی فرزند حاجی ششدانگ خانه به 
مساحت 50/70 متر مربع قسمتی از پالک 2074 فرعی از 

12-اصلی
ششدانگ  علی  تاج  فرزند  الدينی  شمس  علی  آقای   -20
خانه به مساحت 244/79 متر مربع قسمتی از پالک 2074 

فرعی از 12-اصلی
21-آقای يونس شمس الدينی فرزند فرخ ششدانگ خانه 
به مساحت 246/70 متر مربع قسمتی از پالک 2074 فرعی 

از 12-اصلی.
22- خانم مهر نساء عبدالهی فرزند اصغرششدانگ خانه به 
فرعی  از پالک 2248  قسمتی  مربع  متر  مساحت 227/57 

از 12-اصلی
23- آقای محرم حیدری فرزند محمود ششدانگ خانه به 
مساحت 245/631 متر مربع قسمتی از پالک 2316فرعی 

از 12-اصلی 
قطعه يک بخش 42 کرمان:

بند ج ماده 7 آيین نامه ق.فوق، رای به صدور سند مالکیت 
جهت اشخاص ذيل:

24- آقای ياسر رودری فرزند غالم عباس ششدانگ خانه 
از  فرعی   6 از پالک  قسمتی  مربع  متر  مساحت 91/58  به 

1-اصلی.
به  خانه  ششدانگ  علی  فرزند  رودری  حمزه  آقای   -25
مساحت 256/645 متر مربع قسمتی از پالک 15 فرعی از 

1-اصلی
26- آقای ناصر آئینه رستمی فرزند حاجی ششدانگ خانه 
فرعی   22 از پالک  قسمتی  مربع  متر  مساحت 392/56  به 

از 1-اصلی

27- آقای يزدان کريمی نیا فرزند علی ششدانگ خانه به 
از  فرعی  از پالک 24  قسمتی  مربع  متر  مساحت 330/63 

1-اصلی
به  خانه  ششدانگ  فرزندرستم  رستمی  حامد  آقای   -28
مساحت 272/172 متر مربع قسمتی از پالک 24 فرعی از 

1-اصلی
ششدانگ  اصغر  فرزند  رابر  سالجقه  منوچهر  آقای   -29
 24 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   682/30 مساحت  به  خانه 

فرعی از 1-اصلی
به  خانه  ششدانگ  رستم  فرزند  رستمی  حمید  آقای   -30
مساحت 202/475 متر مربع قسمتی از پالک 24 فرعی از 

1-اصلی
31- آقای رضا محمدی سلیمانی فرزند محمود ششدانگ 
 26 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   313/97 مساحت  به  خانه 

فرعی از 1-اصلی
به  خانه  ششدانگ  حسین  فرزند  سالجقه  سمیه  32-خانم 
از  فرعی  از پالک 26  قسمتی  مربع  متر  مساحت 350/15 

6-اصلی
ششدانگ  غالمرضا  فرزند  نژاد  درتاج  هادی  آقای   -33
از پالک 479  قسمتی  مربع  متر  به مساحت 354/27  خانه 

فرعی از 12-اصلی
34-آقای ايمان مهدی پور فرزند ناد علی ششدانگ خانه 
به مساحت 92//116 متر مربع قسمتی از پالک 648 فرعی 

از 12-اصلی
اله  نصر  فرزند  دزدان  الدينی  شمس  حمداله  35-آقای 
از  قسمتی  مربع  متر   515/488 مساحت  به  باغ  ششدانگ 

پالک 961 فرعی از 12-اصلی
مرتضی  سید  فرزند  رابری  هاشمی  هاشم  سید  آقای   -36
از  قسمتی  مربع  متر   378/521 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 964 فرعی از 12-اصلی
37- آقای خیر اله مهدی پور فرزند جان اله ششدانگ خانه 
به مساحت 429/33 متر مربع قسمتی از پالک 1170 فرعی 

از 12-اصلی
38- آقای افضل محمودی فرزند ياراله ششدانگ خانه به 
مساحت 350/660 متر مربع قسمتی از پالک 1195 فرعی 

از 12-اصلی
فرزند غالمرضا ششدانگ خانه  ربابه صمیمی   39- خانم 
به مساحت 350/51 متر مربع قسمتی از پالک 1278 فرعی 

از 12-اصلی
قنبر  فرزند  رابری  حسنی  خواجه  فرخنده  خانم   -40
از  قسمتی  مربع  متر   511/670 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 1344 فرعی از 12-اصلی
اله  يار  فرزند  رابری   قاسمی  کريم  عشرت  خانم   -41
از  قسمتی  مربع  متر   342/06 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 1432 فرعی از 12-اصلی
محمود  فرزند  سالجقه   ساالری  عابدين  آقای   -42
از  قسمتی  مربع  متر   359/00 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 1520 فرعی از 12-اصلی
43- آقای سعادت حسینی رابری فرزند خداکرم ششدانگ 
خانه به مساحت 231/512 متر مربع قسمتی از پالک 1521 

فرعی از 12-اصلی
قلی  نجف  فرزند  مالئی   لری  شمسی  محمد  آقای   -44
از  قسمتی  مربع  متر   153/41 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 1522 فرعی از 12-اصلی
به  خانه  مريد ششدانگ  فرزند  زبر دست  مراد  آقای   -45
مساحت 162/501 متر مربع قسمتی از پالک 1522 فرعی 

از 12-اصلی
46- خانم ام البنین امیر تیموری فرزند انیس ششدانگ خانه 
به مساحت 314/22 متر مربع قسمتی از پالک 1527 فرعی 

از 12-اصلی
47- آقای دران آئینه نگینی فرزند مختار ششدانگ خانه به 
مساحت 274/785 متر مربع قسمتی از پالک 1581 فرعی 

از 12-اصلی
خانه  ششدانگ  خانجان  فرزند  شاکری  عباس  آقای   -48
 1898 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   432/47 مساحت  به 

و1899فرعی از 12-اصلی
به  خانه  ششدانگ  علی  فرزند  رودری  اکبر  آقای   -49
مساحت 256/013 متر مربع قسمتی از پالک 1840 فرعی 

از 12-اصلی
ششدانگ  يونس  فرزند  تیموری  امیر  اسحق  آقای   -50
پالک  از  قسمتی  مربع  متر   1030/25 مساحت  به  خانه 

1898و1899 فرعی از 12-اصلی
يار  احمد  فرزند  لری  حسینی  شیخ  اسمعیل  آقای   -51
از  قسمتی  مربع  متر   375/92 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 1899 فرعی از 12-اصلی
اله ششدانگ  فرزند جان  نیا  اله کريمی  نعمت  آقای   -52
مغازه به مساحت 52/90 متر مربع قسمتی از پالک 1916 

فرعی از 12-اصلی
53- آقای زکريا زمزم فرزند اباذر موازی سه دانگ مشاع و 
خانم زهرا شیخ حسینی لری فرزند احمد موازی سه دانگ 
مربع  متر   516/64 مساحت  به  خانه  ششدانگ  از  مشاع 

قسمتی از پالک 1950 فرعی از 12-اصلی
تقی  محمد  فرزند  رابری  علیمرادی  يزدان  آقای   -54
از  قسمتی  مربع  متر   283/60 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 1987 فرعی از 12-اصلی
55- خانم فاطمه فیروزی فرزند درويش ششدانگ خانه به 
فرعی  از پالک 2009  قسمتی  مربع  متر  مساحت 274/07 

از 12-اصلی
ششدانگ  فرهنگ  فرزند  الدينی  شمس  معاز  آقای   -56
 2020 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   212 مساحت  به  خانه 

فرعی از 12-اصلی
57- آقای احمد علی ساالری فرزند ياراله ششدانگ خانه 
 2042 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   317/325 مساحت  به 

فرعی از 12-اصلی

خداداد  فرزند  لری  الدينی  شمس  اله  حجت  آقای   -58
از  قسمتی  مربع  متر   187/30 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 2031 فرعی از 12-اصلی
اله  هدايت  فرزند  دزدان  الدينی  شمس  قاسم  آقای   -59
از  قسمتی  مربع  متر   342/089 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 2040 فرعی از 12-اصلی
60- آقای امان اله آئینه نگینی  فرزند علی ششدانگ مغازه 
به مساحت 49/216 متر مربع قسمتی از پالک 2046 فرعی 

از 12-اصلی
61- آقای عیسی شیخ حسینی لری فرزند خوبیار ششدانگ 
خانه به مساحت 344/57 متر مربع قسمتی از پالک 2052 

فرعی از 12-اصلی
ناز  فلک  فرزند  لری  الدينی  شمس  ناز  علی  آقای   -62
از  قسمتی  مربع  متر   406/390 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 2052 فرعی از 12-اصلی
63- خانم ايران شیخ حسینی لری فرزند درويش ششدانگ 
خانه به مساحت 343/81 متر مربع قسمتی از پالک 2052 

فرعی از 12-اصلی
ششدانگ  يار  علی  فرزند  لری  حیدری  الیاس  آقای   -64
خانه به مساحت 334/629 متر مربع قسمتی از پالک 2052 

فرعی از 12-اصلی
65- آقای اسمعیل سپیددم فرزند فتحعلی ششدانگ خانه به 
مساحت 333/805 متر مربع قسمتی از پالک 2052 فرعی 

از 12-اصلی
66- آقای عباس ولی شاهی فرزند حسین ششدانگ خانه 
به مساحت 239/44 متر مربع قسمتی از پالک 2053 فرعی 

از 12-اصلی
به  فرزند کرامت ششدانگ خانه  فرشاد  آقای شاپور   -67
مساحت 353/651 متر مربع قسمتی از پالک 2054 فرعی 

از 12-اصلی
68- آقای رمضان رهبری پور فرزند يداله ششدانگ خانه 
 2054 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   246/552 مساحت  به 

فرعی از 12-اصلی
احمد  فرزند حاجی  سلیمانی سرغشک  آقای حسین   -69
از  قسمتی  مربع  متر   335/49 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 2059 فرعی از 12-اصلی
70- آقای احمد فخرايی فرزند عزت اله ششدانگ مغازه 
به مساحت 69/02 متر مربع قسمتی از پالک 2085 فرعی 

از 12-اصلی
71- آقای جعفر میر صوغانی فرزند حسن ششدانگ خانه 
 2088 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   311/420 مساحت  به 

فرعی از 12-اصلی
72- آقای رضا خانمیرزائی فرزند جهانگیر ششدانگ خانه 
به مساحت 248/72 متر مربع قسمتی از پالک 2115 فرعی 

از 12-اصلی
73- آقای جهانگیر خان میرزائی فرزند شیر دل  ششدانگ 
خانه به مساحت 495/74 متر مربع قسمتی از پالک 2115 

فرعی از 12-اصلی
74- آقای ايرج شمس الدينی لری فرزند محمود ششدانگ 
خانه به مساحت 278/37 متر مربع قسمتی از پالک 2174 

فرعی از 12-اصلی
75- آقای علی حسین منتظری فرزند احمد علی ششدانگ 
خانه به مساحت 324/60 متر مربع قسمتی از پالک 2175 

فرعی از 12-اصلی
76- آقای مريد حق جو فرزند رضا قلی ششدانگ خانه به 
فرعی  از پالک 2197  قسمتی  مربع  متر  مساحت 319/42 

از 12-اصلی
خداداد  فرزند  لری  الدينی  شمس  قاسم  آقای   -77
از  قسمتی  مربع  متر   193/864 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 2197 فرعی از 12-اصلی
78- آقای محمدرضا تیموری نیا فرزند غالمرضا ششدانگ 
خانه به مساحت 330/72 متر مربع قسمتی از پالک 2199 

فرعی از 12-اصلی
79- آقای بهرام فیروزی فرزند درويش ششدانگ خانه به 
مساحت 345/939 متر مربع قسمتی از پالک 2199 فرعی 

از 12-اصلی
80- آقای تاجعلی رستمی رابری فرزند نادعلی ششدانگ 
مغازه به مساحت 90/672 متر مربع قسمتی از پالک 2201 

فرعی از 12-اصلی
به  خانه  ششدانگ  علی  فرزند  نگینی  اله  زمان  آقای   -81
فرعی  از پالک 2222  قسمتی  مربع  متر  مساحت 325/14 

از 12-اصلی
82- آقای يحیی شمس الدينی لری فرزند زياد ششدانگ 
خانه به مساحت 214/77 متر مربع قسمتی از پالک 2226 

فرعی از 12-اصلی
الحسین  عبد  فرزند  رابری  علیمرادی  شايسته  خانم   -83
از  قسمتی  مربع  متر   195/45 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 2290 فرعی از 12-اصلی
مراد  علی  فرزند  سالجقه  ساالری  محمود  آقای   -84
از  قسمتی  مربع  متر   261/51 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 2411 فرعی از 12-اصلی
به  دارند  اعتراض  آراء صادره  به  نسبت  که  اشخاصی  لذا 
از  توانند ظرف مدت 20 روز  الذکر می  استناد ماده فوق 
مکتوب  صورت  به  را  خود  اعتراض  آگهی  انتشار  تاريخ 
به اداره ثبت اسناد بافت تسلیم نمايند و ظرف مدت يک 
محترم  مرجع  به  را  دادخواست خود  تسلیم،  تاريخ  از  ماه 
قضايی تقديم و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت 
عدم وصول  در صورت  است  بديهی  نمايند.  تسلیم  اسناد 
تقديم  گواهی  تحويل  عدم  يا  و  مقرر  موعد  در  اعتراض 
دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک، عملیات ثبتی با 

رعايت مقررات تعقیب خواهد شد./.

محمد محسن قزوينی ريیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بافت

آگهی ماده ۱۰ آیین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مربوط به شهر رابر 



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

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

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

Email : ali_365@yahoo.com

شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  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

بديهی است توسعه روابط سیاسی با همه دولتهايی که 
نفع  به  احترام میگذارند هم،  ما  به کشور  متقابل  بطور 
اقتصاد ايران است و بايد همچنان در دستور کار دولت 

محترم باشد.
اقتصاددان  فارس، 24  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
کشور در نامه ای به رئیس جمهور راهکارهای دهگانه 
ايران  اقتصاد  نجات  برای  خارجی  کمک  بدون  را 

پیشنهاد کردند.
متن نامه به اين شرح است:  

جمهوری  محترم  رئیس  روحانی،  حسن  آقای  جناب 
اسالمی ايران
سالم علیکم؛

امروز در بانک مرکزی فرموديد بلد نیستید با تکیه بر 
اقتصادايران  مشکالت  خارجی  کمک  بدون  و  داخل 

را حل کنید.
کارشناسان  و  کارآفرينان  از  کثیری  میکنیم  يادآوری 
کشور،  اقتصاد  اصلی  مشکالت  دارند  تاکید  کشور 
است  داخلی"  "تحريم  و  سوءمديريت  از  ناشی  بیشتر 

نه خارجی.
اينجانبان جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و 
پژوهشگران اقتصاد ايران، در پاسخ به فراخوان ضمنی 
 10 ملی،  وظیفه  حسب  و  نیت  حسن  با  شما،  امروز 
راهکار کم هزينه و موثر در کوتاه مدت را که بدون 
ايران از بن بست فعلی  تکیه بر خارج، میتواند اقتصاد 

نجات دهد تقديم می کنیم:
انحصار  و  سهل  را  وکار  کسب  مجوزهای  صدور   .1

دسترسی به شغل را حذف کنید.
تمام  با  مامورکنید  را  ايران  های  سفارتخانه  همه   .2
توان به کمک صادرکنندگان کاالها و خدمات ايرانی 

بشتابند.
با  رقابت  و  امالک  نگهداری  و  از خريد  را  بانکها   .3

يکديگر برای باالبردن نرخ سود سپرده منع کنید.
ابزارهای  از  استفاده  با  کنید  مامور  را  سرمايه  بازار   .4
جديد مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدينگی موجود را 

بسوی تولید هدايت کند.
5. به سازمان "تامین اجتماعی" دستور دهید بجای فشار 
غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تامین مخارجش، 
رفتن  هدر  جلوی  و  کند  مهار  را  زايدش  های  هزينه 

منابعش را بگیرد.

با  دهید  دستور  مرکزی  بانک  به   .6
نظیر  سوئیفت  جايگزين  نوين  روشهای 
با  دوجانبه  پولی  پیمانهای  رمزارزها، 
تحريمهای  و...  تجاری  اصلی  شرکای 

بانکی کشور را کم اثر کند
7. وزارت کشور را مامور کنید با اجرای 
بهبود محیط کسب وکار،  قانون  ماده16 
ايرانی،  کوچک  تولیدکنندگان  برای 

بازار و امکان فروش فراهم کند.
درباره  تان  پیش  3ماه  تصمیم  در   .8
سهمیه  دستورفرمايید  و  بازنگری  بنزين 
کارت  هر  به  خودرو،  هر  بجای  بنزين، 
خارج  بنزين  نرخ  و  يابد  تخصیص  ملی 
از سهمیه، از سازوکار عرضه و تقاضای 

سهمیه ها بدست آيد.
و  بانکی  های  تراکنش  همه  دار کردن  شناسنامه  با   .9
100هزار  حدود  از  موجود،  اطالعاتی  بانکهای  تلفیق 
میلیارد تومان فرارمالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر 
بودجه موجود را جبران کنید. فردی را هم که 7سال 
نبايد در حسابهای شهروندان  تلقین کرد  به شما  پیش 

سرک کشید، برای همیشه از خود برانید.
10. با تصويب و اجرا قانون مالیات بر عايدی سرمايه، 
مسکن،  خودرو،  بازارهای  از  را  سوداگری  تقاضای 
بجای  مردم  های  سرمايه  تا  کنید  بیرون  ارز  و  طال 

سوداگريهای ضدتولیدی، بسوی تولید هدايت شوند.
دستور  اجرايی  های  دستگاه  به  کنیم  می  خواهش 
تا  اجراکنند  را  سیاستها  اين  وقت  فوت  بدون  فرمايید 
بر  اقتصادی  فشار  هم  آن،  اثر  در  ايجادشده  رونق  با 
اقشار کم درآمد کاهش پیداکند و هم برای کثیری از 

جويندگان کار، شغل مناسب ايجادشود.
بديهی است توسعه روابط سیاسی با همه دولتهايی که 
نفع  به  احترام میگذارند هم،  ما  به کشور  متقابل  بطور 
اقتصاد ايران است و بايد همچنان در دستور کار دولت 

محترم باشد.
با آرزوی ايرانی سربلند و مقتدر

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
دکتر روح اهلل ايزدخواه، پژوهشگر اقتصاد ايران

دکتر میثم پیله فروش، پژوهشگر اقتصادايران
دکتر احمد تقوايی، پژوهشگر اقتصادايران

مجتبی توانگر، پژوهشگر اقتصاد انرژی
و  مالی  اقتصاد  پژوهشگر  جلیلی،  محمد  دکتر 

اعتبارسنجی
دکتر پیمان حدادی، پژوهشگر مالی

و  اقتصاد  پژوهشگر  حسینی،  سیدمحمدرضا  دکتر 
حقوق

دکتر سیداحسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر مجتبی رضاخواه، عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر محمدجواد رضايی، عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر سید حسین رضوی پور، پژوهشگر اقتصادايران

دکتر مصطفی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر محسن زنگنه، عضو هیات علمی دانشگاه

علمی  هیات  عضو  سبحانیان،  سیدمحمدهادی  دکتر 
دانشگاه

دکتر سید امیر سیاح، پژوهشگر محیط کسب وکار
دکتر مالک شريعتی، پژوهشگر اقتصاد انرژی
دکتر محمد شیريجیان، پژوهشگر اقتصادايران

دکتر مهدی طغیانی، عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر ارسالن ظاهری، پژوهشگر دکتری اقتصاد پولی

پژوهشگر  و  هیات علمی  دکتر صمد عزيزنژاد، عضو 
اقتصادی

دکتر میثم لطیفی، پژوهشگر اقتصادايران
دکتر مهدی موحدی، عضو هیات علمی دانشگاه

محسن مهديان، پژوهشگر اقتصادايران
دکتر ناصر يارمحمديان، عضو هیات علمی دانشگاه

نامه 24 اقتصاددان کشور به رئیس جمهور: 

با این ۱۰ راهکار، بدون کمک خارجی اقتصادایران را نجات دهید
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
قالب  در  تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت: 
بیش  تولید  موانع  رفع  کارگروه های 
تولید  چرخه  به  تولیدی  واحد   950 از 
در  ما  هدف گذاری  که  است  بازگشته 
شرکت شهرک های صنعتی تا يک هزار و 

350 واحد تا پايان امسال است.
جلسه رفع موانع تولید شهرک های صنعتی 
جنوب استان کرمان با حضور معاون وزير 
مديرعامل  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
جیرفت  در  صنعتی  شهرک های  شرکت 

برگزار شد.
در اين نشست که فرمانداران شهرستان های جنوبی 
استان حضور داشتند مشکالت شهرک های صنعتی 
جنوب استان و طرح های داری مشکالت و موانع 
قانونی مطرح شد که با جمع بندی مشکالت پیگیری 

اين موارد به دستگاه های متولی واگذار شد.
از  گفت:  صمت  وزير  معاون  صالحی نیا  محسن 
رفع  کارگروه های  قالب  در  تاکنون  امسال  ابتدای 
چرخه  به  تولیدی  واحد   950 از  بیش  تولید  موانع 
تولید بازگشته است که هدف گذاری ما در شرکت 
تا  واحد   350 و  يک هزار  تا  صنعتی  شهرک های 

پايان امسال است.
دستور استاندار کرمان مبنی بر پاسخگويی سريع به 

سرمايه گذاران
بر  اين نشست  استاندار کرمان در  اقتصادی  معاون 
جنوب  صنعتی  شهرک های  به  گازرسانی  تسريع 
کرد  تاکید  ايران  گاز  ملی  شرکت  توسط  استان 
به شهرک های صنعتی  اظهار داشت: ورود گاز  و 
برای  مناسب  سوخت  تامین  و  استان  جنوب 
بیشتری  سرمايه گذاری  زمینه  تولیدی  واحدهای 
را در منطقه فراهم خواهد کرد. محمدعلی دهقان 
سرمايه گذاری  واحد  پنجره  قالب  در  کرد:  عنوان 
استاندار  دستور  با  متولی  دستگاه های  تمام  استان 
کرمان موظف به پاسخ استعالم های سرمايه گذاران 

در کوتاه ترين زمان هستند.

جنوب  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
واحدهای  استقرار  به  اشاره  با  هم  کرمان  استان 
جمله  از  صنعتی  شهرک های  در  معدنی  فرآوری 
جیرفت گفت: با استقرار شرکت تولید مس کاتد 
در شهرک صنعتی يک جیرفت ضمن اشتغالزايی 
زمینه تولید  تولید 5 هزار تن مس کاتد در سال را 

دارد.
طرح های  اين  کنار  در  افزود:  مروجی فرد  مسلم 
محصوالت  فرآوری  واحدهای  به  توجه  زيربنايی 
کشاورزی از اولويت های سازمان صنعت، معدن و 

تجارت جنوب استان است.
عنبرآباد،  فرمانداران شهرستان های  نشست  اين  در 
توانمندی های  و  مشکالت  فارياب  و  جیرفت 
شهرستان های  معدنی  و  صنعتی  حوزه  در  موجود 
تسريع در روند رسیدگی  بیان و خواستار  را  خود 
لحاظ زيرساختی  از  توسعه شهرک های صنعتی  و 

شدند.
دو  طرح توسعه زيرساختی در شهرک های صنعتی 
وزير  معاون  حضور  با  جیرفت  دو  و  يک  شماره 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  مديرعامل  و  صمت 
کشوربه بهر برداری رسید که با بهره برداری از اين 
دو طرح در مجموع با اعتبار 75 میلیارد ريال مشکل 
واحدهای  به  دسترسی  راه های  در  زيرساختی 
به  رسانی  برق  و  معابر  روشنايی  تامین  صنعتی، 

واحدهای نیازمند برق رفع شد.

بازگشت 95۰ واحد تولیدی کشور به چرخه تولید از ابتدای سال 98


