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یادواره شهدای بلوار شهید چمران 
بافت برگزار شد

يادواره شهدای بلوار شهید چمران شهرستان 
اين  رسول اهلل  محمد  مسجد  در  بافت 

شهرستان برگزار شد.
وامورايثارگران  شهید  بنیاد  همت  به 
بلوار شهید  يادواره شهدای  بافت  شهرستان 
اين  رسول اهلل  محمد  مسجد  در  چمران 
شهرستان چهارشنبه 9 بهمن ماه 98 با حضور 
يادگاران  و  مسئولین  شهدا,  معظم  خانواده 
مردم  مختلف  اقشار  و  مقدس  دفاع  دوران 

برگزار شد.
از  مراسم محمدرضا حسنی سعدی  اين  در 
سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید  هم رزمان 
استان  مردم  همه  پرشور  به حضور  اشاره  با 
در مراسم تشییع شهدای مقاومت خاطرنشان 
کرد: تشییع جنازه شهید حاج قاسم سلیمانی 
سر  ايشان  مقابل  در  دنیا  تمام  بود،  يوم اهلل 
تعظیم فرود آورد ايشان چه ويژگی داشتند 
 3/5 حدوداً  و  شدند  عزيز  اين چنین  که 
شرکت  ايشان  تشییع جنازه  در  نفر  میلیون 

کردند.
و  خصوصیات  ذکر  به  ادامه  در  وی 
معظم  شهید  آن  رفتاری  ويژگی های 
پرداختند و گفت: يکی از ويژگی های اين 
شهید احترام به پدر و مادر بود و اين يکی از 
لقمه حالل  بود که  ايشان  رمزهای موفقیت 
خورد و سر سفره پدر و مادرش بزرگ شد، 
ويژگی ديگر ايشان تواضع، فروتنی و ادب 
هم  کودک  مقابل  در  حتی  که  بود  ايشان 
ويژگی های  از  ديگر  يکی  داشت.  تواضع 
می فرمود  ايشان  بود  دنیا  به  بی میلی  ايشان 
رهبر  و  علما يک طرف  و  مراجع  تمام  اگر 
واليت  کنار  در  من  باشد  يک طرف  معظم 
ايشان  ويژگی  ديگر  و  می مانم  رهبری  و 
اخالص در عمل بود و درخواست می کرد 
شود  شهید  که  کنند  دعا  برايشان  همه  که 
خدا  و  بپذير  پاکیزه  مرا  خدايا  می فرمود  و 

خواسته ايشان را قبول کرد.
قاسم  سپهبد  شهید  افزود:  سعدی  حسنی 
که  است  داده  انجام  کارهايی  سلیمانی 
پیشاپیش انتقام خون خود و شهدا را گرفتند 
خون پاک ايشان طوفانی بپا کرد که آمريکا 
آخرين  و  می شود  پشیمان  کرده ی خود  از 
بود  باتدبیر  همراه  شجاعت  ايشان  ويژگی 

ترس در وجود ايشان راه نداشت.

استان  پروژه در  افتتاح 790  از  استاندار کرمان 
بخش  توسط  پروژه   267 گفت:  و  داد  خبر 
خصوصی و 523 پروژه با اعتبار دولتی در دهه 

فجر به بهره برداری می رسد.
استاندار کرمان: 790 پروژه دهه فجر امسال در 

کرمان افتتاح می شود
 12 گرامیداشت  آيین  در  فدائی  محمدجواد 
خمینی)ره(  امام  حضرت  ورود  سالروز  بهمن 
به میهن اسالمی در مصلی بزرگ امام علی)ع( 
ايام  گذشته  هفته  اينکه  بیان  با  کرمان  شهر 
داشت:  اظهار  بود  زهرا)س(  حضرت  شهادت 
آن  راه  واقعی  رهرو  را  ما  می خواهیم  خدا  از 

حضرت قرار دهد.
وی با گرامیداشت ياد و خاطره شهدای انقالب 
به ويژه  شهدا  پاک  روح  به  گفت:  اسالمی 
شهدای مدافع حرم و روح سردار شهید سپهبد 
سلیمانی درود می فرستم و امیدواريم روح آنها 

با ائمه اطهار)ع( محشور شود.
به  امام)ره(  ورود  سالروز  تبريک  با  کرمان  استاندار 
برای  بايد شکرگذار خداوند  افزود: ما  میهن اسالمی 
تحول  يک  اسالمی  انقالب  و  باشیم  انقالب  نعمت 

عظیم برای کشور ما بود.
بیان اينکه يکی از سئواالت مهمی که در اين  با  وی 
ايام مطرح است و مورد پرسش جوانان قرار دارد اين 
است که "هدف از انقالب چیست؟" و برای پاسخ به 
امام)ره( و سخنان  بیانات  به نظرات و  بايد  اين سوال 
مقام معظم رهبری مراجعه کنیم گفت: هدف امام)ره( 
از انقالب اسالمی اجرای قوانین اسالمی و حاکمیت 

ارزش ها بود.
فدائی با اشاره به اينکه امام)ره( با شعار حاکمیت دين 
همه را دعوت به انقالب کردند و از نظر امام هدف 
انقالب حاکمیت اسالم بود افزود: مقام معظم رهبری 
نیز در درجه اول حاکمیت اسالمی را هدف انقالب 

عنوان کردند.
همواره  که  موضوعاتی  از  يکی  اينکه  بیان  با  وی 
مورد توجه ملت ها و حاکمان بوده بحث توسعه است 
گفت: شاخص توسعه، کیفیت زندگی مردم است و 
مهمترين بعد توسعه را توسعه اقتصادی می دانند اما در 
دنیا کشورهايی که فقط به دنبال توسعه اقتصادی بودند 

با شکست روبه رو شدند.
بر  فرهنگی  توسعه  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 

که  است  پیروز  ملتی  و  است  مقدم  اقتصادی  توسعه 
هنر  و  فرهنگ  افزود:  بدهد  توسعه  را  خود  فرهنگ 

بنیان جامعه را پی ريزی می کند.
تکنولوژی  از  استفاده  چگونگی  اينکه  بیان  با  وی 
بر  فرهنگی  عوامل  و  است  فرهنگی  موضوع  يک 
توسعه تاثیرگذار هستند گفت: مظهر حاکمیت اسالم 
که  است  اطهار)س(  ائمه  دستورات  و  قرآن  به  عمل 

پیامبر)ص( فرمود "کتاب اهلل و عترتی."
فدائی با اشاره به اينکه خداوند در قرآن می فرمايد در 
پی چیزی که به آن دانش نداريد، راه نیافتید و پیروی 
نکنید و انسان بايد گفتار و کردارش از روی علم و 
يقین باشد افزود: چشم و گوش و ساير اعضای بدن 
ابزار شناخت هستند که بايد با آنها به آگاهی برسیم 

و يقین پیدا کنیم.
موضع گیری های  جامعه  در  امروزه  اينکه  بیان  با  وی 
را شاهديم  برهان  بدون  تصمیم  و  شايعات  نسنجیده، 
که ناشی از اين است که به آيه قرآن عمل نمی کنیم 
کريم  قرآن  از  ديگر  آيه ای  در  خداوند  گفت: 
شود  باعث  گروهی  با  شما  دشمنی  مبادا  می فرمايد 

انصاف را کنار گذاشته و خالف عدالت نظر بدهید.
اين  گرفتار  بعضا  اينکه  عنوان  با  کرمان  استاندار 
بکنیم  اظهارنظرهايی  افراد  به  نسبت  که  می شويم 
افزود:  است  اسالم  خالف  و  واقعیت  خالف  که 
و  بیانات  همه  در  بايد  و  هستیم  انتخابات  آستانه  در 

را  عدالت  و  انصاف  خود  موضع گیری های 
رعايت کنیم.

انجام  چه  هر  از  خداوند  اينکه  بیان  با  وی 
با  ما همراه  رفتار  بايد  و  است  می دهیم آگاه 
تقوا باشد گفت: امروز به شدت به مشارکت 
در توسعه نیاز داريم و همه بايد با هم همکاری 
مشکالت  حل  سرمايه گذاری،  در  و  کنیم 
کمک  يکديگر  به  بايد  موارد  ساير  و  مردم 

کنیم.
مصاديق  از  يکی  اينکه  به  اشاره  با  فدائی 
مشارکت حضور در انتخابات است که وظیفه 
انقالبی، سیاسی و اجتماعی همه ما است ادامه 
شده  نامگذاری  تولید  رونق  سال  امسال  داد: 
و  معدن  صنعت،  بخش  در  تولید  و  است 

کشاورزی در استان را پیگیری می کنیم.
اينکه در بخش معدن و صنايع  با عنوان  وی 
استان  در  خوبی  خیلی  موفقیت های  معدنی 
داشته ايم که نتیجه آن تولید، درآمد و اشتغال 
 12 سرمايه گذاری  با  پروژه   981 گفت:  است  بیشتر 
به  رئیس جمهور  سفر  در  تومان  میلیارد   300 و  هزار 
عملیات  سفر  اين  در  نیز  پروژه   76 و  افتتاح  کرمان 

اجرايی آن آغاز شد.
استاندار کرمان با بیان اينکه 267 پروژه توسط بخش 
با اعتبار دولتی در دهه فجر  خصوصی و 523 پروژه 
به بهره برداری می رسد افزود: در شهربابک پروژه ای 
و  سرمايه گذاری  تومان  میلیارد  هزار  سه  اعتبار  با 

اشتغالزايی 500 نفر به بهره برداری می رسد.
بیان اينکه امروز زنجیره تولید فوالد در استان  با  وی 
کرمان تکمیل شده و استخراج مواد معدنی در استان 
گفت:  است  شده  برابر  دو  اخیر  سال های  در  کرمان 
و  است  فعال  استان  سرمايه گذاری  واحد  پنجره 

مجوزها در کوتاه ترين زمان ممکن صادر می شود.
فدائی با بیان اينکه بعضی پروژه هايی که امکان اجرای 
آنها در استان کرمان وجود دارد احصا شده و زمین 
سرمايه گذاران  افزود:  است  شده  داده  اختصاص 
می توانند با مراجعه مراحل کار خود را به پیش ببرند.

وی با اشاره به اينکه تولید محصوالت کشاورزی در 
تولید  بسیار  میلیون تن در سال است که  استان 60,5 
خوبی است و در سال 27 هزار میلیارد تومان ارزش 
ريالی دارد گفت: بايد از اين ظرفیت استفاده کنیم و 

تا سرمايه گذاری استان بهینه شود.

تقدير و تشکر
تشکر از مخلوقات شایسته، سپاسگزاری از لطف 

الهی است. 
سرکار خانم مفلحی مؤسس  و مديريت محترم  و توانا 
و سرکار خانم موسعلی آموزگار کالس چهارم دبستان 
فروتنی  وقار،  منشی،  بزرگ  فخامت،   ، همت  شهید 
آموزشی،  و  علمی  های  توانايی  همراه  به  عزيزان  شما 
تجربیات ارزشمند، دلسوزی های مادرانه و مسئوالنه در 
تربیت دانش آموزان اين بوم رضايت الهی و اولیاء اين 
و سپاس  تقدير  با  است  داشته  پی  را در  دانش آموزان 
وافر از شما بزرگواران فرهیخته از خداوند منان برايتان 

آرزوی عزت و سالمتی و سربلندی می نمايم.
والدين الهه ساعی زاده 

 استاندار کرمان: 

۷۹۰پروژهدههفجرامسالدرکرمانافتتاحمیشود

در  گفت:  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
ايام اهلل دهه فجر هشت طرح آب و خاک و گلخانه با 
هزينه کرد اعتباری بیش از 192 میلیارد ريال که بیش 
از 124 میلیارد ريال آن از اعتبارات دولتی است، در اين 

شهرستان به بهره برداری می رسد.
امیری تصريح کرد: پنج طرح آبیاری تحت فشار باهزينه 
کرد بیش از 57 میلیارد ريال که قريب 40 میلیارد ريال 
آن از اعتبارات دولتی است، اجرا شده است و به بهره 

برداری می رسند.
نشان  خاطر  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
کرد: همچنین در اين ايام، دو گلخانه هیدروپونیک و 

يک گلخانه خاکی به بهره برداری می رسند.
هزينه  با  هیدروپونیک  گلخانه  دو  کرد:  تصريح  وی 

هزينه کرد  با  و گلخانه خاکی  ريال  میلیارد  کرد 105 
30 میلیارد ريال اجرا شده اند.

در پايان اظهار کرد: افتتاح اين طرح ها موجب اشتغال 
23 نفر در منطقه می شود.

8 طرح آب و خاک و گلخانه در شهرستان ارزوئیه به بهره برداری می رسد

جلسه کمیته روستايی –عشايری ستاد دهه فجر شهرستان 
نماينده  و  مديرجهادکشاورزی  حضور  با  ارزوئیه 
ادارات  ، بخشداران، روسای  پاسداران  ، سپاه  فرمانداری 
وابسته ، دهیاران شهرستان ، اداره آموزش و پرورش در 

محل مديريت جهادکشاورزی ارزوئیه برگزار شد.
ارزوئیه  مديرجهادکشاورزی  امیری  جلسه  اين  ابتدا  در 
به عنوان مسئول کارگروه ستاد دهه فجر شهرستان ضمن 
فاطمه  ايام شهادت حضرت  به حاضرين،  خوشامدگويی 
زهرا)س( را تسلیت گفته و ياد و خاطره سردار مقاومت، 
از  و  داشت  گرامی  را  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد 
برکت  به  که  شهرستان   کشاورزی  تولیدات  و  اقدامات 
از  و  است  شده  ارزانی  اسالمی  شکوهمند  انقالب 

دستاوردهای انقالب است گزارشی را ارائه کرد.
پنج  در  انقالب  جشن  برگزاری  برنامه ريزی  افزود:  وی 
 ، شاد  و  متنوع  های  برنامه  اجرای  با  شهرستان  روستای 
ديداربا خانواده معظم شهدای روستايی و عشايری، افتتاح 
دستاوردهای  نمايشگاه  عرضه  کشاورزی،  پروژه های 
کشاورزی،تهیه کلیپ رشادتهای سردار مقاومت، نواختن 
زنگ انقالب، عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا، ارائه 
اجرای  و  دامپزشکی  خدمات  وارائه  درمانی  خدمات 
اين  های  برنامه  اهم  از  فرهنگی  و  ورزشی  مسابقات 

کارگروه است.
امیری افزود : در اين جلسه تصمیماتی  نظیر: نواختن زنگ 
تاريخی  ورود  با  همزمان  ماه  بهمن   12 روز  در  انقالب 
حضرت امام خمینی در 5 مدرسه،در 5 روستای شهرستان 
جشن انقالب امسال هرچه باشکوهتر برگزار گردد، ديدار 
با خانواده معظم شهدای روستايی-عشايری درهر دهستان 
آرمانهای  از  دفاع  مقام شامخ شهدا که  پاسداشت  جهت 

انقالب است ، انجام يک روز واکسیناسیون رايگان مرغی 
جهت خدمات به روستائیان و... اتخاذ شد.

بودن چهلمین روز شهادت  مقارن  به  با توجه  افزود:  وی 
سپهبد حاج قاسم  سلیمانی با اين ايام ، حاج قاسم سلیمانی 
بعنوان اسطوره  وافتخار نظام اسالمی معرفی  شده ،مقرر 
با  درارتباط  کوتاهی  ،کلیپ  هرمراسم  درابتدای   شد 
رشادتهای سردارمقاومت با همکاری  ناحیه مقاومت بسیج 

شهرستان پخش شود.
روز  يک  به  کارگروه  اين  های  برنامه  ديگر  از  وی 
معاينه رايگان پزشکی  عشاير و روستائیان ،معرفی تولید 
ايام ،افتتاح پروژه  کنندگان برتر بخش کشاورزی دراين 
اندازی  راه   ، های کشاورزی-عمرانی شاخص شهرستان 
نمايشگاه دستاوردهای کشاورزی-عشايری و روستايی و 
افشانی و  با همکاری جهادکشاورزی وگل  صنايع دستی 

غبارروبی گلزار شهدای  اشاره کرد.

بازتاب قدرت نظامی ايران؛ 
ایران در حال تبدیل شدن به 

یک ابر قدرت پهپادی
انواع  تولید  زمینه  در  ايران  اخیر  سال های  طی 
پهپاد پیشرفت قابل مالحظه ای داشته به گونه ای 
که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران خارجی 

به اين پیشرفت اذعان داشته اند.
ايران در حال تبديل شدن به ابر قدرت پهپاديبه 
میزان؛  خبرگزاری  الملل  بین  گروه  گزارش 
نظامی  تحلیلگران  و  کارشناسان  از  بسیاری 
خارجی به قدرت ايران در زمینه تولید و توسعه 

انواع پهپاد ها اذعان کرده اند.
پايگاه نشريه آمريکايی هیل در گزارشی به اين 
حال  در  ايران  می نويسد:  و  پرداخته  پیشرفت 

تبديل شده به يک ابرقدرت پهپادی است.
در  هیاهو  بدون  ايران  می گويد:  گزارش  اين 
پهپاد های تولید داخل است و آن  حال توسعه 

را به متحدان خود در منطقه صادر می کند.
اين نشريه آمريکايی در ادامه می افزايد: تهديد 
پهپاد های ايران محدود به سواحل اطراف اين 
نمی شود  اش  همسايه  کشور های  يا  و  کشور 
بلکه در حال تبديل شدن به يک تهديد برای 

آمريکا و متحدانش در منطقه است.
هیل می نويسد: ايران در ماه ژانويه سال 2019 
به  را  خود  جديد  پهپاد های  از  مجموعه ای 
»شاهد  شامل  پهپاد ها  اين  که  گذاشت  نمايش 
و  شونده  هدايت  موشک های  به  مجهز   »171
حدود  تا  پرواز  قابلیت  که  است   »12 »کمان 
200 کیلومتر و بیش از 10 ساعت قدرت پرواز 

است.
اين پايگاه در بخش ديگری نوشت: ايران نشان 
داده که نه تنها قدرت کارگیری پهپاد های خود 
را  آمريکايی  پهپاد های  می تواند  بلکه  دارد  را 

نیز سرنگون کند.
هیل در بخش ديگری به نفوذ ايران در منطقه 
بیروت  از  نفوذ  اين  که  می نويسد  و  پرداخته 
عمان  خلیج  سراسر  و  يمن  و  بغداد  دمشق،  تا 

گسترش يافته است.

 برگزاری کمیته روستایی عشایری ستاد دهه فجر شهرستان ارزوئیه

اطالعیه ثبت نام جهت راه اندازی مهدکودک
سال  در  مهدکودک  اندازی  راه  و  تاسیس  بافت جهت  بهزيستی  اداره 
تحصیلی آينده در سطح شهر بافت )شهرک جهاد، خیابان امام خمینی، 
خیابان طالقانی( و روستا های خبر، دشت آب، گوشگ، طرنگ، پیر، 

تاج آباد،  کیسکان و بیدکردويیه دعوت به همکاری می نمايد.
متقاضیان می توانند از تاريخ 12/11/98 لغايت 25/11/98 با مراجعه به 

اداره بهزيستی شهرستان بافت نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. 
شرايط الزم: فرد حقیقی يا حقوقی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 
و يا باالتر در رشته های پیش دبستانی، روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره 
خدمات  و  اجتماعی  مددکاری  گرايش  اجتماعی  علوم  راهنمايی،  و 

اجتماعی، مديريت آموزشی، آموزش ابتدايی و کودکیاری.
مدرک  دارای  متقاضی  وجود  عدم  صورت  در  روستايی  مناطق  در 
تحصیلی مرتبط، افراد دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط نیز می توانند 

اقدام نمايند.
اداره بهزيستی شهرستان بافت
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آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس کرمان
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  پشتیباني  و  مديريت  توسعه  معاون 
استان کرمان از آغاز توزيع 15 میلیون پاکت و لیوان شیر رايگان 

در مدارس اين استان خبر داد.

حسین میرزايي در آيین نمادين آغاز توزيع شیر در مدارس استان 
و  آموزان  دانش  بین  شیر  مصرف  فرهنگ  ترويج  افزود:  کرمان 
ارتقاء سطح سالمت آنها از مهمترين اهداف توزيع شیر در مدارس 

است.
متوسطه دوره  ابتدايي،  تمام دوره هاي  در  وي تصريح کرد: شیر 
اول و دوم و پیش دبستاني هاي ضمیمه مدارس دولتي ايتان کرمان 

توزيع مي شود.
وي با اشاره به تشکیل تیم نظارت بر توزيع شیر رايگان در استان 
کرمان اظهار کرد: روند توزيع شیر از تولید تا توزيع در مدارس 
با حضور کارشناساني از استانداري، اداره کل استاندارد، دانشگاه 
جهاد  سازمان  تجارت،  و  معادن  صنعت،  سازمان  پزشکي،  علوم 
استان  پرورش  و  آموزش  تندرستي  و  اداره سالمت  و  کشاورزي 

کرمان مورد ارزيابي و نظارت قرار مي گیرد.
معاون توسعه مديريت و پشتیباني آموزش و پرورش استان کرمان 
بیان کرد: شیر در مدارس اين استان به 2 شیوه پاستوريزه و استريل 
توزيع مي شود و در مناطق سخت گذر که امکان فاسد شدن شیر 

وجود دارد، اين محصول به صورت استريل توزيع مي شود.
صورت  به  ها  شهرستان  و  استان  مرکز  در  شیر  داد:  ادامه  وي 
لیواني در 2 نوبت در هفته در مدارس کرمان توزيع  پاستوريزه و 

خواهد شد.
میرزايي گفت: نیروي انساني، فضا و تجهیزات به عنوان سه رکن 
هر  مهمترين سرمايه  انساني  نیروي  و  است  تربیت  و  تعلیم  اساسي 

جامعه و رکن اصلي آموزش و پرورش است.
با  آيین نمادين آغاز توزيع شیر در مدارس استان کرمان همزمان 
سراسر اين استان با حضور جمعي از مسئوالن، فرهنگیان و دانش 
آموزان در دبستان دخترانه فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه يک 

کرمان برگزار شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ارتباط 
احیای  برای  مناسب  راهکاری  دانشگاه ها  با 

کارخانجات دانست.
هم  نشست  در  شب  يکشنبه  طائب  عباس 
به  اشاره  با  کرمان  صنايع  يابی  عارضه  انديشی 
به  سلیمانی  تشییع سردار شهید  مراسم  در  اينکه 
شد،  مشخص  کرمانی ها  نوازی  مهمان  وضوح 
به  انقالب دانشگاه ها وابسته  از  اظهار کرد: پس 
دانشگاه ها  به  تا  بودند  شرکت ها و کارخانجات 
کمک کنند اما االن به نتیجه ديگری رسیده ايم 
به گونه ای که دانشگاه و صنعت بايد يک ارتباط 

پايدار داشته باشند.
و  علم  دانشگاه  در  که  مطلب  اين  بیان  با  وی 
صنعت، دفتر توسعه فناوری را راه اندازی کرديم 
افزود: همچنین مراکز نوآوری خصوصی را در 
اين دانشگاه راه اندازی کرديم و به عنوان بخش 
دانشگاه  در  جديد  ايده های  همه  از  خصوصی 

حمايت می کنند.
و  علم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
صنعت با اشاره به اينکه يک صندوق 
غیر  پذير  ريسک  گذاری  سرمايه 
صنعت  و  علم  دانشگاه  در  را  دولتی 
کار  داشت:  اظهار  ايم،  کرده  ايجاد 
از  بعد  که  است  اين  صندوق  اين 
و  کمک  دانشگاه  نمونه،  ساخت 
محصوالت  اين  که  کند  مشارکت 

دانشگاهی وارد حوزه صنعت شوند.
يک  که  مطلب  اين  بیان  با  وی 

شرکت خصوصی متعلق به اساتید را در دانشگاه 
علم و صنعت تأسیس کرده ايم، بیان داشت: ما 
به چه چیزی  می گوئیم که شما  به صنعت  االن 
نیاز داريد که برای شما بسازيم اما تنها تقاضايی 
که از بخش صنعت داريم اين است که محصول 

را از ما بخريد.

طائب با اشاره به اينکه تعداد زيادی از کارخانه ها 
در کشور تعطیل يا نیمه تعطیل هستند، ادامه داد: 
تمام  از  که  هستند  کارخانجاتی  شمار  انگشت 
ظرفیت خود استفاده می کنند اما از طريق ارتباط 
فعال  را  کارخانه  می توان  پژوهش  و  دانشگاه  با 

کرد.

آغاز مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان 
کرمان از ۱4 بهمن

به  کرمان  استان  فوتبال  هیئت  بانوان  رئیس  نايب  جعفری  مرضیه 
مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان استان کرمان 
گروه  دو  در  مسابقات  و گفت:  کرد  اشاره  بزرگساالن  رده ی  در 

شش تیمی پیگیری می شود.
زرند،  جیرفت،  تیم های  حضور  با   A گروه  رقابت های  افزود:  او 
بابک میدوک )شهربابک(، آرزم رفسنجان، مس نوين رفسنجان و 
مس سرچشمه از روز دوشنبه 14 بهمن جاری به میزبانی رفسنجان 

به صورت مجتمع و دوره ای آغاز می شوند.
در  و  دارد  روز  طول  در  بازی  دو  تیم  هر  کرد:  تصريح  جعفری 

نهايت بازی های اين گروه چهارشنبه ظهر تمام می شود.
او بیان داشت: بازی های گروه B نیز هفته آينده با شرکت تیم های 
به  شهربابک  و  آباد  گلباف، شرف  بافت،  ارزوئیه،  بم،  شهرداری 

میزبانی کرمان برگزار می شوند.
نايب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان کرمان با اعالم اينکه از هر 
گروه سه تیم باال می آيد، گفت: 6 تیمی که باال آمده اند، نیمه اول 
اسفند به صورت دوره ای در کرمان بازی هايشان را انجام می دهند.

به مسابقات زيرگروه های  تیم اول  افزود: در مجموع، دو  جعفری 
کشور راه پیدا می کنند.

جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدير 
کاهش  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی 
ملخ های صحرايی  ورود  مانع  هوا  دمای 

به اين استان شده است.
رود  می  احتمال  افزود:  طاهری  ناصر 
تا  نهايت  و  اسفندماه  اواخر  از  ها  ملخ 
دمايی  شرايط  به  توجه  با  ارديبهشت 
موجود به شمال استان کرمان وارد شوند 
و  ارزوئیه  های  شهرستان  بین  اين  در  و 
تیررس  در  مناطق  ساير  از  بیش  ريگان 

اين آفت قرار دارد.
ساير  به  ملخ  هجوم  اينکه  بیان  با  وی 

است  شده  بینی  پیش  نیز  کرمان  استان  مناطق 
تصريح کرد: با توجه به اينکه هجوم ملخ امسال 
در آفريقا بیشتر از سال گذشته است احتمال می 
نیز  به استان کرمان  اين آفت  رود شدت هجوم 

بیش از سال قبل باشد.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان 
اساس  بر  امسال  استان  اين  اينکه  بیان  با  کرمان 
سه  از  نباتات  حفظ  و  فائو  سازمان های  هشدار 
جبهه با ملخ های صحرايی درگیر می شود گفت: 
استان  به  کننده  حمله  های  ملخ  نخست  گروه 
کرمان، همان ملخ هايی هستند که سال گذشته 
به سمت کشورهای هند  و  ايران عبور کرده  از 
بازگشت  حال  در  اکنون  و  اند  رفته  پاکستان  و 
شهرهای  و  فارس  خلیج  حاشیه  های  استان  به 
جنوبی کرمان مانند رمشک، کهنوج و همچنین 

بندرعباس هستند.
تهديد  های  ملخ  دوم  دسته  داشت:  اظهار  وی 
کننده استان کرمان، ملخ هايی هستند که از شبه 

جزيره عربستان، يمن و آفريقا به سمت کشور ما 
می آيند و بعد از گذر از استان های همجوار به 

کرمان می رسند.
که  هايی  ملخ  سوم  دسته  کرد:  تصريح  طاهری 
استان کرمان  به  ها  بینی  پیش  است طبق  ممکن 
سال  که  هستند  هايی  ملخ  همان  شوند  حمله ور 
تخم گذاری  و  داشته  حضور  استان  اين  در  قبل 
کرده اند و اکنون با توجه به گذر زمان، تخم ها 
تبديل به نوزاد ملخ می شود و به اراضی و مراتع 

حمله می کنند.
طاهری با بیان اينکه مبارزه با ملخ های صحرايی 
است  استان های همجوار کرمان آغاز شده  در 
گفت: شرايط موجود و سبز نبودن مزارع با توجه 
به فصل سرما، مبارزه با ملخ را به دلیل پروازهای 
طوالنی مدت، دشوار کرده به طوری که ملخ ها 
طی يک پرواز طوالنی مدت می توانند از يک 

آبادی به آبادی ديگر برسند.
با وجود اينکه خاستگاه ملخ صحرايی شبه جزيره 
عربستان است اما هجوم ملخ صحرايی از بهمن 

و  کشاورزی  اراضی  در   97 سال  ماه 
عرصه های منابع طبیعی بندر نخیلو استان 
هرمزگان برای نخستین بار ديده شد و تا 
 9 از  بیش  در   98 سال  مردادماه  اوايل 
استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، 
خوزستان،  کرمان،  بوشهر،  هرمزگان، 
ايالم،  احمد،  بوير  و  کهگیلويه  فارس، 

خراسان جنوبی و قشم سرايت کرد.
ملخ  دسته   173 با  مبارزه  مدت  اين  در 
 234 و  هزار   735 سطح  در  صحرايی 

هکتار از مناطق آلوده انجام شد.
هجوم  که  است  آن  از  حاکی  گفته ها 
ملخ  صحرايی به ايران در بیش از پنج دهه اخیر 
بی سابقه بوده به طوری که در سال 1340 با حمله 
ملخ ها در سطحی بیش از 2 میلیون و 500 هزار 

هکتار مبارزه شده بود.
های  از خشکی  درصد   20 ملخ صحرايی  آفت 
بیش  تواند  می  و  دارد  خود  سیطره  در  را  دنیا 
از 200 کیلومتر در روز پرواز کند که در هفته 
البته  و  رسد  می  کیلومتر  هزار  يک  از  بیش  به 

رکورد پنج هزار کیلومتر را نیز دارد.
اين ملخ روزانه معادل وزن خود، خوراک دارد 
می  روز  يک  در  ملخ   100 و  هزار  يک  هر  و 
تواند معادل يک انسان يعنی حدود 2 کیلوگرم 
از محصوالت غذايی استفاده کند که در شرايط 

طغیانی تنه درختان از هجوم آنها مصون نیستند.
زاد و ولد اين آفت نیز به گونه ای است که در 
به فاصله يک  تا پنج  ماهه، 300 تخم  طول سه 
هفته و در هر دوره 90 تا 120 عدد تخم در عمق 

10 سانتیمتری خاک می گذارد.

دستگیری کالهبردار اینترنتی با 3۰۰ میلیون 
ریال برداشت غیرمجاز

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار جنوب از دستگیری فردی 
میلیون   300 بر  بالغ  تقلبی  اينترنتی  سايت  سه  ساخت  با  که 

ريال سرقت کرده بود، خبر داد.
رودبارجنوب  انتظامی  فرمانده  فیروزبخت  رضا  سرهنگ   
اينکه  بر  مبنی  از شهروندان  تعدادی  گفت: در پی شکايت 
حسابشان  موجودی  اينترنتی،  سايت  يک  از  خريد  از  پس 
به  اينترنتی  وبالگ  سه  فردی  شد  مشخص  شده،  تخلیه 
خیريه  به  کمک  کامپیوتری،  محصوالت  فروشگاه  عناوين 

و چت تصويری ساخته است.
حساب  اطالعات  مشتريان  اينکه  از  پس  فرد  اين  افزود:  او 
خود را در درگاه های پرداخت اين صفحات مجازی وارد 
را  شان  موجودی حساب  و  ذخیره  را  اطالعات  می کردند، 

خالی می کرده است.
در  است  جوان  پسر  يک  که  متهم  اين  کرد:  تصريح  او 
اعترافات اولیه به 11 فقره کالهبرداری به ارزش 300 میلیون 

ريال به اين شیوه اعتراف کرده است.
دلخراش  تصاوير  انتشار  با  کالهبرداران  داشت:  اظهار  او 
کاربران  از  نیازمند،  بیماران  يا  اجتماعی  ديدگان  آسیب  از 
عواطف  گرفتن  بازی  به  با  يا  و  کرده  کمک  درخواست 
شبکه های  در  کامنت  و  ايمیل  پیامک،  ارسال  و  انسانی 
اجتماعی و معرفی لینک جهت واريز وجوه نقد به حساب 
به  می خواهند  افراد  از  درگاه جعلی،  به  هدايت  يا  شخصی 
حوادث  از  ديده  آسیب  و  سرطانی  کودکان  فقیر،  مردم 

طبیعی مانند زلزله کمک کنند.

توقیف ۶۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توسط 
پلیس بافت

طرح های  اجرای  با  گفت:  بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
موتورسیکلت های  و  خودرو  با  برخورد  و  ترافیکی  انضباط 
روانه  و  توقیف  متخلف  نقلیه  وسیله  دستگاه   60 متخلف 

پارکینگ شدند.
داشت:  بیان  مطلب  اين  اعالم  با  میرافضلی  اهلل  نبی  سرهنگ 
رانندگان  با  برخورد  و  ترافیکی  انضباط  طرح های  اجرای  با 
متخلف در اين شهرستان کاهش تصادفات جرحی و فوتی را 

شاهد بوده ايم که رضايت مردم را در پی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره 
به اينکه دشمن تمام ظرفیت رسانه ای خود 
را به کار گرفته تا مردم را دچار ترديد کند 
و فضای جامعه را ناسالم جلوه دهد گفت: 

بايد زمینه سوءاستفاده را از دشمن بگیريم.
تالش  تمام  کرمان:  دادگستری  کل  رئیس 
فضای  دادن  جلوه  ناسالم  برای  دشمنان 

انتخاباتی کشور است 
يداله موحد در نشست هم انديشی پیشگیری 
دهه  ايام اهلل  تبريک  با  انتخاباتی  جرايم  از 
اظهار  امام)ره(  ياد  گرامیداشت  و  فجر 
داشت: در آستانه برگزاری يازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی قرار داريم.

يک  مجلس  انتخابات  اينکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  است  کشور  در  حساس  و  مهم  رويداد 
مهمی  نقش  رويداد  اين  زدن  رقم  در  رسانه ها 
به عهده دارند که امیدواريم در چارچوب ستاد 

پیشگیری از جرايم انتخاباتی عمل کنند.
بیان  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
شرعی،  وظیفه  يک  انتخابات  در  شرکت  اينکه 
افزود:  است  همگان  برای  سیاسی  و  اجتماعی 
ايجاد  آن  بعد  يک  که  دارند  وظايفی  رسانه ها 

شور و نشاط انتخاباتی در بین آحاد مردم است.
طريق  از  جز  انتخابات  اينکه  بر  تاکید  با  وی 
گفت:  نیست  موثر  رسانه ها  مسئوالنه  مشارکت 
رسانه های جمعی می دانند که دشمنان ملت ايران 
به کار  را  توان و ظرفیت رسانه ای خود  حداکثر 
ساختگی  و  جعلی  اخبار  انتشار  با  تا  گرفته اند 
و  کشانده  اغتشاش  به  را  مردم  عمومی  افکار 
اقتدار  به  مردم  عمومی  اعتماد  تا  کنند  منحرف 

نظام کاهش پیدا کند.
اين  مقابل  در  بايد  رسانه ها  اينکه  بیان  با  موحد 
را  مردم  و  کرده  عمل  مسئوالنه  دشمن  توطئه 
آگاه کنند که شرکت در انتخابات تاثیر بزرگی 
افزود:  دارد  و  داشته  خودشان  سرنوشت  در 
رسانه ها توجه داشته باشند که قانون بايد محور 

فعالیت های آنها در انتخابات باشد.
وی با اشاره به اينکه قانون مداری به سالم برگزار 
هرگونه  گفت:  می کند  کمک  انتخابات  شدن 
و  باشد  قانون  برابر  بايد  انتخاباتی  فعالیت های 

به موقع  اطالع رسانی  و  آگاهی بخشی  با  رسانه ها 
از بايدها و نبايدهای انتخابات از جرايم انتخاباتی 

پیشگیری کنند.
عنوان  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
و  مناسب  انتخاب  يک  شاخص های  اينکه 
نماينده کارآمد را برای مردم بگويید تا مجلسی 
پاسدار خون شهدا، منافع ملت و حافظ ارزش ها 
تشکیل شود افزود: از افراط و تفريط در تبلیغات 
در  اخالق محور  و  شود  دوری  بايد  انتخاباتی 

انتخابات کار کنید.
آموزش،  به  بايد  رسانه ها  اينکه  بر  تاکید  با  وی 
رشد و آگاهی عمومی در زمینه انتخابات اهتمام 
ورزيده و زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات 
را فراهم کنند ادامه داد: انتظار می رود اصحاب 
صادقانه،  ادبیاتی  گذشته  دوره های  مانند  رسانه 

وحدت بخش و امیدوارکننده را استفاده کنند.
هستیم  تاريخی  مقطعی  در  اينکه  بیان  با  موحد 
بايد  و  می کند  خلق  را  آن  انتخابات  جريان  که 
کنیم  عمل  دشمنان  توطئه  به  نسبت  هوشیارانه 
افزود:  بگیريم  را  از دشمن  زمینه سوءاستفاده  و 
رقابت سالم در انتخابات بسیار اهمیت دارد که 
رسانه های  سالم  فعالیت های  گرو  در  مهم  اين 
از  بايد  رسانه ها  اينکه  بیان  با  وی  است.  جمعی 
حقیقی  افراد  درباره  نادرست  مطالب  انتشار 
از  بعضی  گفت:  کنند  خودداری  حقوقی  و 
داوطلبان با وعده های غیرقابل اجرا و واهی قصد 
جلب آرای مردم را دارند که نبايد در دام آنها 
در  جفای  کانديداها  اين  تبلیغ  و  شويم  گرفتار 

حق مردم و منافع ملی است.
با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
اختالفات  تقويت  يا  تشديد  اينکه  عنوان 
قومی و قبیله ای و تحريک تعصبات مذهبی 
مردم از جرايم انتخاباتی است افزود: فضای 
از  تا  فراهم کنید  را در رسانه  منصفانه  نقد 

بداخالقی انتخاباتی پرهیز شود.
ظرفیت  تمام  دشمن  اينکه  به  اشاره  با  وی 
مردم  تا  گرفته  به کار  را  خود  رسانه ای 
را  جامعه  فضای  و  کند  ترديد  دچار  را 
ناسالم جلوه دهد گفت: بايد با زمینه سازی 
مشارکت مردم در انتخابات و انتخاب فرد 

اصلح توطئه دشمن را خنثی کرد.
که  خبری  هر  رسانه ها  اينکه  بر  تاکید  با  موحد 
به دستشان می رسد را نبايد منتشر کنند و بايد به 
اخبار  انتشار  از  بايد  افزود:  منبع خبر دقت شود 

غیررسمی با جديت خودداری شود.
وی با بیان اينکه شرکت در انتخابات عمل کردن 
به وظیفه دينی و شرعی است گفت: 24 ساعت 
انتخابات  سکوت  روز  رای  اخذ  شروع  از  قبل 
ممنوع  تبلیغات  هرگونه  روز  اين  در  که  است 
است و رسانه ها روز سکوت انتخاباتی را کامال 

جدی بگیرند.
پايان  در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
و  داوطلبین  حیثیت  اشخاص،  حرمت  گفت: 
و  دارد  اهمیت  بسیار  تبلیغات  در  آنها  بستگان 

نبايد خدشه دار شود.
کرمان  دادستان  ساالری  دادخدا  جلسه  اين  در 
نیز با تبريک فرارسیدن دهه فجر و گرامیداشت 
ياد و خاطره شهدا اظهار داشت: امنیت رسانه ای 
يکی از اضالع امنیت است و از رسانه های استان 
سطح  در  روانی  امنیت  ايجاد  به دلیل  کرمان 

جامعه بسیار سپاسگزارم.
با بیان اينکه عدم ارتکاب جرم  دادستان کرمان 
روانی  امنیت  کرمان  استان  رسانه های  توسط 
برای مردم ايجاد می کند گفت: مطبوعات استان 
کرمان همکاری خوبی با دستگاه قضائی داشته و 
همیشه در مسیر عدم ارتکاب جرم و بزه حرکت 

کرده اند.

شن در ریگان طوفان به پا کرد/ ۶۵ نفر راهی 
بیمارستان شدند

فرماندار ريگان گفت: طی دو روز وزش طوفان شديد در 
شهرستان ريگان 65 نفر راهی مراکز درمانی شده اند.

امین باقری ، فرماندار ريگان با بیان اينکه طی دو روز وزش 
طوفان شديد در شهرستان ريگان 65 نفر راهی مراکز درمانی 
در  ديروز  از  که  شن  طوفان  وزش  شدت  اند،گفت:  شده 
ادامه  شهرستان  اين  در  همچنان  است  شده  آغاز  شهرستان 
دارد که اين امر مشکالتی را برای اهالی شهرستان ريگان به 

وجود آورده است.
او افزود:گرد وغبار شديد به همراه طوفان شن راه ارتباطی 
32 روستای ريگان را مسدود نموده است که تالش راهداران 

جهت بازگشايی اين محور ها ادامه دارد.
گرد  همراه  به  شديد  طوفان   : کرد  عنوان  ريگان  فرماندار 
گرد  محاصره  در  که  را  ريگان  روستای   150 اهالی  وغبار 

وغبار وطوفان قرار دارند را خانه نشین نموده است.
باقری با اشاره به اينکه طرح های منابع طبیعی جهت کاهش 
طوفان در اين شهرستان تعطیل شده است، بیان داشت: مالچ 
به  بود،  آغاز شده  اين شهرستان  در  قبل  سال  دو  پاشی که 
تعطیل شده  ريگان  در  اين طرح  است که  مدت يک سال 

است .
در  گرفتار  خودروی   21 امدادی  نیرو های  کرد:  اظهار  او 
امداد رسانی و در شهر ريگان اسکان  طوفان شديد شن را 

دادند.
نمود  اعالم  بحرانی  را  شهرستان  وضعیت  ريگان  فرماندار 
به  رسانی  امداد  جهت  امدادی  نیرو های  داشت:  بیان  و 

روستا های گرفتار در طوفان به منطقه اعزام شدند.
باقری تصريح کرد:در صورتی که پروژه ها و طرح های ملی 
در زمینه مهار گرد وغبار در شهرستان ريگان انجام نشود اين 

شهرستان در زير شن های روان مدفون خواهد شد.
او خواستار حمايت جدی مسئولین از شهرستان ريگان شد 
شهرستان  اين  در  المللی  وبین  ملی  طرح های  داشت:  وبیان 

احیا شوند .
از سکنه  تا کنون گرد وغبار 16 روستا را در ريگان خالی 

و 150 روستا را در محاصره شن های روان قرار داده است.

خلیج  از  آمریکا   22 اف  جنگنده های  خروج 
فارس

جنگنده های اف 22 نیروی هوايی ارتش آمريکا از پايگاه های خود 
در منطقه خارج و امارات را ترک کردند.

از  تعدادی  مگزين،  اسکرمبل  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
جنگنده های »اف -22« آمريکا پايگاه های اين کشور در منطقه را 

ترک کردند.
گفته شده اين جنگنده ها شامل 6 فروند جنگنده اف -22 آمريکايی 
متحده،  عربی  امارات  در  طوالنی  استقرار  از  پس  که  است  بوده 
منطقه را به سمت اروپا ترک کردند و در نهايت در پايگاه هوايی 

»مورون« در اسپانیا به زمین نشستند.
طی  است  ممکن  که  شده  بینی  پیش  همچنین  گزارش  اين  در 
 22- اف  جنگنده های  از  ديگر  فروند   6 همچنین  آتی  روزهای 

ارتش آمريکا منطقه را ترک کنند.
استقرار اين جنگنده ها در منطقه همزمان با تشديد تنش ها از سوی 

آمريکا طی چند ماه گذشته صورت گرفته بود.
هسته ای  توافق  از  آمريکا  خروج  زمان  از  کارشناسان  اعتقاد  به 
يافته و همین مسئله نگرانی ها را  افزايش  برجام، تنش ها در منطقه 

دو چندان کرده است.

سرما مانع ورود ملخ های صحرایی به کرمان شد

ارتباط با دانشگاه ها راهکاری مناسب برای احیای کارخانجات است

 رئیس کل دادگستری کرمان: 

تمام تالش دشمنان برای ناسالم جلوه دادن فضای انتخاباتی کشور است 
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درباره  آنفلوآنزا  کشوری  کمیته  عضو 
به  سال   10 زير  کودکان  ابتالی  عدم  چرايی 
در  که  افرادی  همچنین  و  جديد  کروناويروس 
ويروس  اين  به  ابتال  برای  بیشتری  معرض خطر 

قرار دارند، توضیح داد.
دکتر مسعود مردانی علت اينکه تا کنون و طبق 
آمار منتشر شده، کودکان زير 10 سال به شمار 
مبتاليان و قربانیان کرونا ويروس اضافه نشده اند 
را ناشناخته خواند و گفت: هنوز کسی از علت 
اين موضوع آگاه نیست، اما نکته قابل تامل اين 
به  عالمت  بدون  بچه ها  است  ممکن  که  است 
بیماری مبتال شوند و امکان انتقال آن به سايرين 
اين  از  کامل  اطمینان  البته  باشند.  داشته  نیز  را 
اين  پیرامون  بیشتر  مطالعات  به  منوط  موضوع 

موضوع است.
بیشتری  خطر  در  که  کسانی  خصوص  در  وی 
کرد:  اظهار  هستند،  کروناويروس  به  ابتال  برای 
بیماران  مانند  زمینه ای  بیماری های  دارای  افراد 
ديابتی، سرطانی، مبتاليان به بیماری های قلبی و 
در  باردار  زنان  و  سالمندان،   کودکان  عروقی، 
خطر بیشتری برای ابتال به کروناويروس هستند.

در  عفونی  بیماری های  تخصص  فوق  اين 

خصوص تاثیر کروناويروس 
کرد:  خاطرنشان  ريه ها،  بر 
می تواند  هم  کروناويروس 
دستگاه  فوقانی  قسمت 
و  کرده  درگیر  را  تنفسی 
بروز  به  منجر  هم  می تواند 
عالئمی مثل سرماخوردگی 
به  بیماری  پیشرفت  شود. 
می تواند  نیز  ريه ها  سوی 
پنومونی  و  پهلو  سینه  باعث 
همراه با تب، لرز، خلط و... 

آنتی بیوتیک  خانواده  از  داروهايی  با  که  باشد 
پهلو  سینه  است  ممکن  طرفی  از  شود.  درمان 
تنفسی  ديسترس  باعث  و  کرده  پیدا  شديد  فرم 
در  و  کند  منتقل  آی سی يو  به  را  بیمار  و  شده 
نیاز به استفاده از دستگاه تنفس  حالت شديدتر 

مصنوعی برای بیمار باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر شیوع آنفلوآنزای 
پرندگان H5N1 در چین و احتمال دامن زدن 
نوع  اين  ويروس، گفت:  به عوارض کرونا  آن 
که  است  پرندگان  مخصوص  آنفلوآنزا  از 
خوشبختانه انتقال آن از پرنده به انسان بسیار به 

پرندگان  آنفلوآنزای  البته  می افتد.  اتفاق  ندرت 
و  مرگ  درصد   30 تا  می تواند  گاهی   H5N1

میر ايجاد کند.
بیماران  مردانی همچنین درباره نحوه نگهداری 
ايران،  در  ويروس  کرونا  به  مبتال  احتمالی 
ايزوله  اتاق  در  بیماران  نگهداری  کرد:  تصريح 
با فشار منفی يا هپوفیلتر باعث می شود ويروس 
از اتاق بیمار به بیرون منتقل نشود. تعدادی اتاق 
ايزوله در ايران وجود دارد، اما اين تعداد کافی 
نیست البته، می توان بیماران را در اتاق هايی که 

بیماران ريوی هم حضور دارند بستری کرد.

کارشناس آنفلوآنزای دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی تاکید کرد: بهداشت دست، 

اولین و مهمترين خط دفاع است.
با اشاره به اينکه بعد از آخرين تماس نزديک 
با فرد بیمار، 14 بايد مراقب تعدادی از عالئم 
است،  تب  عالئم  اين  از  يکی  گفت:  بود، 
روز  در  بار  دو  مذکور  مدت  طی  بطوريکه 

دمای بدن خود را چک کنید.
وی سرفه، تنگی نفس يا مشکل در تنفس را 
از ديگر عالئم بیان کرد که بايد مراقب آن 

بود.
پسنديده افزود: لرز، درد بدن، گلودرد، سردرد، 
ديگر  از  بینی  آبريزش  استفراغ،  تهوع،  اسهال، 
عالئمی است که در صورت انتقال ويروس، در 

بدن بروز پیدا می کند.
وی با بیان اينکه اگر به تب يا هر يک از عالئم 
درمانی  مراکز  به  سريع  بوديد،  مبتال  مذکور 
اگر عالئم مذکور  مراجعه کنید، تصريح کرد: 
خود  روزانه  های  فعالیت  توانید  می  نداريد،  را 

را ادامه دهید.

اين مسئول در ارتباط با اينکه اگر در خانواده نیز 
فردی دچار ويروس کرونا شد، چه کار کنیم، 
که  باشند  خانه  در  افرادی  فقط  داد:  توضیح 
حضورشان برای مراقبت از بیمار ضرروی است 
ديگری  محل  در  بايد  خانواده  اعضای  ساير  و 

حضور داشته باشند.
نبود در  امکان پذير  امر  اين  ادامه داد: اگر  وی 

اتاق ديگری بمانند.
مبتال  افراد  يا  سالخورده  افراد  افزود:  پسنديده 
به بیماری مزمن قلب، ريه، کلیه و ديابت را از 

شخص بیمار دور کنید.
فضاهای  که  باشید  مطمئن  تاکیدکرد:  وی 
مطلوبی  هوای  جريان  از  خانه  در  مشترک 
 20 حداقل  را  ها  دست  است،  برخوردار 
تماس  هنگام  بشويد،  و صابون  با آب  ثانیه 
خلط،  بزاق،  مانند  بدن  ترشحات  خون،  با 
استفراغ، ادرار يا اسهال بیمار، از دستمال و 

دستکش استفاده کنید.
علوم  دانشگاه  آنفلوآنزای  کارشناس 
پزشکی خراسان شمالی گفت: وسايل يک 
بیندازيد، هر  استفاده دور  از  بعد  را  بار مصرف 
وسايل  میزکار،  پیشخوان،  مانند  سطحی  روز 

حمام، توالت، تلفن، تبلت و ... را تمیز کنید.
ممکن  هايی که  لباس  و  داد: سطوح  ادامه  وی 
ريخته  آن  روی  بدن  ترشحات  يا  خون  است 
شويی  لباس  ماشین  کنید،  ضدعفونی  باشد، 
کامال ضدعفونی شود، حین دست زدن به مواد 
آلوده از دستکش يک بار مصرف استفاده شود 
و دست ها بالفاصله بعد از برداشتن دست کش 

با آب و صابون شسته شود.

بیش از 2۰۰۰ شعبه اخذ رای در استان کرمان 
پیش بینی شده است

يازدهمین  انتخابات  برای  گفت:  کرمان  انتخابات  ستاد  رئیس 
دوره مجلس شورای اسالمی دو هزار و 250 شعبه اخذ رای در 
از اين میزان هزار و 328 ثابت و  استان کرمان وجود دارد که 

922 شعبه سیار هستند.
 362 گفت:  کرمان  انتخابات  ستاد  رئیس  بصیری  محمدصادق 
استان  اين  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  داوطلب  نفر 
کرمان ثبت نام قطعی کردند که 67 نفر از آنان انصراف دادند و 
295 نفر به بررسی صالحیت ها وارد شدند که از اين میزان 183 
انتخابات  داوطلبان  از  لذا 62 درصد  تايید صالحیت شدند  نفر 

مجلس شورای اسالمی مجوز تايید صالحیت دريافت کردند.
او افزود: پس از بررسی شکايت افراد رد صالحیت شده، 59 نفر 
به جرگه  استان  اين  انتخابات مجلس شورای اسالمی در  نامزد 

انتخابات بازگشتند.
افراد  هر چه  استاندار گفت:  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
داشته  وجود  انتخابات  عرصه  در  بیشتری  شده  صالحیت  تايید 
بدهند،  رای  می خواهند  متفاوت  ساليق  به  که  مردمی  باشند، 

مشارکت فعال تر در انتخابات خواهند داشت.
بصیری عنوان کرد: هیات نظارت استان کرمان در بررسی مجدد 
انتخابات  عرصه  به  را  متفاوت  ساليق  ورود  زمینه  صالحیت ها 
باز کرد و پیش بینی می شود مردم با شور و نشاط در انتخابات 

شرکت می کنند و عرصه خوبی شکل گرفته است.
افزود: 2هزار و 250 شعبه اخذ رای در استان کرمان وجود  او 
سیار  شعبه   922 و  ثابت   328 و  يکهزار  میزان  اين  از  که  دارد 

هستند.
و  انتخابات  اجرای  عرصه   2 در  حاکمیت  کرد:  بیان  بصیری 
نظارت وارد می شود که اجرا به دست وزارت کشور و دولت 
قرار دارد و با بخشنامه ها و توصیه های دولت دستگاه های مختلفی 
پای کار آمدند و روند آموزش ها، رزمايش ها و زيرساخت ها 

برای برپايی انتخابات فراهم شده است.
او گفت: از مجموع 25 مرحله انتخابات مجلس شورای اسالمی، 

تنها 2 مرحله دستی و مابقی الکترونیکی انجام می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: مرحله 
احراز هويت به عنوان مهمترين بخش کامال الکترونیکی برگزار 

می شود و کاربر ها آموزش الزم را ديده اند.
40 هزار نفر در استان کرمان در قالب اعضای شعب، نمايندگان 
فرماندار و بخشدار، محافظان و بازرسان شعب، نمايندگان هیات 

نظارت و نامزد ها درگیر برگزاری اين انتخابات هستند.
استان کرمان دارای 9حوزه انتخابیه و 10 کرسی نمايندگی در 

مجلس شورای اسالمی است.

در  دخالت  انگیزه  با  که  ساله ای   24 جوان 
زندگی، مادر زن 39 ساله اش را در يک اقدام 
پنجم  شعبه  رای  با  بود  رسانده  قتل  به  هولناک 
دادگاه کیفری يک خراسان رضوی به قصاص 

نفس محکوم شد.
يک  در  ساله   39 زنی  جسد   ،97 آذر  بیستم 
شد  کشف  جام  تربت  در  واقع  مسکونی  منزل 
سوی  از  ويژه  دستوری  صدور  با  بالفاصله  که 
قاضی قنبری )دادستان وقت عمومی و انقالب( 
بازپرس  توسط  جنايت  اين  درباره  تحقیقات 

شعبه دوم دادسرا ادامه يافت.
مدارک  و  اسناد  آمدن  دست  به  با  نهايت  در 
کارآگاهان  قضايی،  دستور  با  و  انکارناپذير 
پلیس همسر مقتول و داماد او را به اتهام ارتکاب 
به  را  قتل  متهمان  اما  کردند،  بازداشت  جنايت 
با  مذکور  پرونده  که  اين  تا  نگرفتند  گردن 
با  و  شد  ارسال  مشهد  به  دادستان  هماهنگی 
عمد  قتل  ويژه  )قاضی  میرزايی  قاضی  دستور 
خراسان  آگاهی  پلیس  جنايی  اداره  در  مشهد( 

رضوی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بازجويی های  تنگنای  در  که  ساله   24 داماد 
قتل  به  بعد  مدتی  بود،  گرفته  قرار  تخصصی 
زندگی  امور  در  دخالت  انگیزه  با  مادرزنش 
اعتراف کرد و به اين ترتیب همسر مقتول چند 

ساعت بعد با دستور قضايی آزاد شد.
صحنه  وی  دادسرا،  در  متهم  اعترافات  پی  در 
بازپرس  حضور  در  نیز  را  جنايت  اين  هولناک 
جواد سلیمان تربتی )بازپرس شعبه دوم دادسرای 
و  کرد  بازسازی  جام(  تربت  انقالب  و  عمومی 
به  آغشته  لوازم  و  منزل  ريختگی  هم  به  درباره 
صحنه  ايجاد  با  می خواستم  گفت:  مقتول  خون 
گردن  به  را  مادرزنم  قتل  سرقت،  ساختگی 
دزدان خیالی بیندازم و پلیس را گمراه کنم اين 
گزارش حاکی است، پس از تکمیل تحقیقات 
جام،  تربت  انقالب  و  عمومی  دادسرای  در 
وحشتناک  جنايت  اين  پرونده  کیفرخواست 
صادر شد و به اين ترتیب متهم به قتل در شعبه 
پنجم دادگاه کیفری يک خراسان رضوی، پای 

میز محاکمه ايستاد.
او که در برابر سواالت تخصصی قضات باتجربه 
اول  جلسه  همان  در  بود،  گرفته  قرار  دادگاه 
با  محاکمه متوجه شد که داستان های ساختگی 
دزدان خیالی، چاره رهايی از مجازات نیست و 
گرفتار  بدتری  مخمصه  در  قضايی  سوال  هر  با 
می شود بنابراين به ناچار با ابراز ندامت از وقوع 
زوايای  تا  گرفت  تصمیم  هولناک،  حادثه  اين 
همه  که  چرا  کند  آشکار  را  جنايت  اين  پنهان 

راه های گريز را بسته می ديد.
مصطفی  قاضی  حضور  در  که  »حیدر-ح« 
بنده ای رئیس دادگاه و قاضی محمد شجاع 
عدالت  میز  برابر  در  و  مستشار  پورفدکی 
اعتراف  به  لب  ريزان  اشک  بود،  ايستاده 
دخالت های  از  که  اين  بیان  با  و  گشود 
مادرزنم در زندگی، خسته شده بودم، گفت: 
اعتیاد من، زندگی ام را در آستانه فروپاشی 
قرار داد به طوری که ديگر کار من و همسرم 

به طالق کشیده بود.
آن ها مرا به خاطر اعتیادم طرد کرده بودند و 

حتی نمی توانستم فرزند نوزادم را ببینم.
مادر زنم از من قول گرفته بود که اعتیاد را کنار 
مواد  گويی  اما  بازگردم،  زندگی  به  و  بگذارم 

مخدر همه چیز من بود.
شايد 20 بار اعتیادم را ترک کردم، ولی هر بار 
بعد از مدت کوتاهی دوباره به مصرف آن روی 
مواد  از  استفاده  سوی  به  که  اين  تا  می آوردم 
مخدر صنعتی کشیده شدم و اين گونه زندگی 

ام در آستانه نابودی قرار گرفت.
اين  به  را طرح کردم،  مادرزنم  قتل  نقشه  وقتی 
کنم  فرار  مجازات  از  چگونه  که  می انديشیدم 
را  سرقت  ساختگی  صحنه  ابتدا  دلیل  همین  به 

طراحی کردم.
روبه روی  را  پرايدم  خودروی  حادثه  روز 
خودم  و  کردم  پارک  امداد  کمیته  ساختمان 
اين  تا  به کمین نشستم  سرکوچه منزل مادرزنم 
که پدرزنم از خانه خارج شد و پس از آن نیز 

برادر زن 16 ساله ام به مدرسه رفت.
ديگر می دانستم کسی در خانه نیست و مادرزنم 

به همراه دختر سه ساله اش تنهاست.
اين بود که بالفاصله به سمت منزل شان رفتم که 

مادرزنم در را گشود.
کنم.  صحبت  کمی  می خواهم  گفتم  او  به 
خودرو  پوش  کف  زير  قبل  از  که  را  چاقويی 

مخفی کرده بودم، به همراه داشتم.
وقتی درون پذيرايی رسیديم ديگر امانش ندادم 

و ضرباتی بر پیکرش فرود آوردم.
او از چنگم گريخت و به اتاق خواب پناه برد، 
تخت  روی  که  بود  جاری  بدنش  از  خون  اما 
افتاد، ولی من در حالت عصبانیت دست اش را 
تیغه  بردم و دوباره  پذيرايی  به داخل  کشیدم و 
بی  ناگهان  که  آوردم  فرود  بدنش  بر  را  چاقو 
رمق روی زمین افتاد و من برای آن که از مرگ 
او اطمینان يابم، گردنش را بريدم  جوان 24 ساله 
در ادامه اعترافات تکان دهنده خود افزود: بعد 
خردسالش  دختر  به  ام  چشم  مادرزنم،  قتل  از 

افتاد که کنار بخاری خوابیده بود، اما او خواب 
با فرياد های مادرش که  سنگینی داشت و حتی 

نام همسر مرا صدا می زد، بیدار نشد.
در اين لحظه تالش کردم مرحله دوم نقشه ام را 
اجرا کنم. دستکش های پدرزنم را برداشتم و به 

خون مادرزنم آغشته کردم.
سپس با ريختن لوازم منزل و خون آلود کردن 
لوازم آرايش و اطراف زعفران هايی که در منزل 
دزدان  به  را  قتل  موضوع  کردم  سعی  داشتند، 
يافتن زعفران ها،  خیالی نسبت دهم که در پی 
مادرزنم را به قتل رسانده اند بعد هم در داخل 
خودرو مقداری شیشه مصرف کردم و به منزل 
ارتکاب  لحظه  که  کند  فکر  پلیس  تا  بازگشتم 

قتل من در منزل خودمان بوده ام.
اگرچه متهم اين پرونده جنايی پس از برگزاری 
قتل  جزئیات  تشريح  و  محاکمه  جلسه  چندين 
مادرزنش، با ارسال نامه ای از زندان به دادگاه، 
پس  را  خود  اعترافات  گونه ای  به  کرد  تالش 
بگیرد، اما اين اقدام او نیز مانند داستان ساختگی 
دادگاه  رای  و  نرسید  نتیجه  به  خیالی،  دزدان 

درباره اين پرونده صادر شد.
بنابه رای صادر شده از سوی شعبه پنجم دادگاه 
امضای  به  که  رضوی  خراسان  يک  کیفری 
قاضی بنده ای و قاضی شجاع پور فدکی رسیده 
است، متهم به خاطر ايراد جراحات غیرکشنده با 
ضربات چاقو به پرداخت ديه و تحمل پنج سال 

زندان از جنبه عمومی جرم  محکوم شد.
اقارير صريح وی در  به  با توجه  از سوی ديگر 
خراسان  يک  کیفری  دادگاه  قضات  حضور 
رضوی و همچنین اسناد و مدارک انکارناپذير، 
قانونی  پزشکی  گزارش های  پرونده،  محتويات 
و ضابطان قضايی، دادگاه رای به قصاص نفس 
داد. شايان ذکر است، رای صادر شده از سوی 
قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری يک خراسان 
محاکم  در  خواهی  تجديدنظر  قابل  رضوی، 

ديوان عالی کشور است.

گلوله تک تیرانداز تکفیری کاری کرد که ابوالفضل 
با حالت سجده به زمین بیفتد

غذا را رسانديم و جلوتر رفتیم. همان جا بود که با گلوله يک 
تک تیرانداز تکفیری با حالت سجده به زمین افتاد. زمانی که 
او را از زمین بلند کردم، چند مرتبه دستش را به طرف جلو 

با حالت ادب باال آورد.
اصفهان  در   1362 سال  در  شیروانیان«  »ابوالفضل  شهید 
با  نبرد  در جريان  آذر سال 1392  روز 23  در  و  متولد شد 

تروريست  های تکفیری در سوريه به شهادت رسید.
خبرگزاری میزان بُرش هايی از زندگی اين قهرمان کشورمان 
که در کتاب »يک تیر و 14 نشان« به کوشش »مهری السادات 

معرک نژاد« گردآوری شده است را منتشر می کند.
روايت ششم؛ همرزم شهید

تأکید  برسانیم.  آن ها  به  که  را گرفتیم  بچه های خط  غذای 
داشت غذای بچه ها را خیلی سريع ببريم که گرسنه هستند.

گفتم، »خوبه غذا را بدهیم به فرد ديگری تا ببرد« گفت »نه، 
يک  از  خاطره ای  سپس  می بريم«  را  بچه ها  غذای  خودمان 
شهید گفت که در زمان جنگ هنگام بردن غذای نیرو ها به 

شهادت رسیده است.
غذا را رسانديم و جلوتر رفتیم. همان جا بود که با گلوله يک 
تک تیرانداز تکفیری با حالت سجده به زمین افتاد. زمانی که 
او را از زمین بلند کردم، چند مرتبه دستش را به طرف جلو با 
حالت ادب باال آورد. مطمئن شدم همان يک تیر و چهارده 

نشان شده است.

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 9809973470800050 صادره از شعبه 
دوم حقوقی دادگستری بافت و در پرونده کالسه 980338 اجرايی در نظر دارد يک دستگاه اتومبیل 
به شماره موتور 001371 شماره  به شماره پالک 45-737 ق 94 مدل 1396  سواری )سیستم چری( 
شاسی 1001383 ، تیپ CVT-ARRIZO5 به مالکیت آقای منصور شمس الدينی فرزند امیدعلی 
مشکی رنگ با گیربکس دنده اتومات دارای بیمه نامه شخص ثالث الستیک 50 درصد و صرفاً گوشه 
راست سپر جلو رنگ پريدگی دارد و تعدادی خط دارد را به قیمت کارشناسی يک میلیارد و چهارصد 
میلیون ريال )1/400/000/000 ريال( به فروش برساند )ضمناً اتومبیل مذکور در رهن شرکت صنايع 
خودرو سازی مديران خودرو می باشد که مبلغ رهن پس از انجام مزايده و پس از استعالم از شرکت 
مذکور از کل مبلغ کارشناسی کسر میگردد( لذا مزايده در تاريخ 1398/12/3 روز شنبه ساعت 10 
صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار و ساعت 11 
خاتمه مي گردد و قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
ما بقی ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد. در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا  
مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از اتومبیل مذکور پیشنهاد خود را در 
پاکت الک ومهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمانید.و برنده 
مزايده بايد ده درصد مبلغ بها)کارشناسی را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد و به درخواستهای 
که بعد از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد، ضمناً 

آدرس اتومبیل مذکور: شهرستان بافت پارکینگ امین گستر می باشد ) م الف 179(
 غجه پور-دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی شوراهای حل اختالف بافت در اجرای دادنامه شماره 97099734974200429 
سیصدو  دپوی  دارد  نظر  در  اجرايی   980236 پرونده کالسه  در  و  بافت   2 شماره  شورای  از  صادره 
ريال  هزار  پنجاه  تن سیصدو  هر  قرار  از  نخودی)1/5( سفید  پانصد کیلوگرم شن  و  هزار  هشتادو دو 
جمعاً به ارزش يکصدو سی و سه میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال در محل معدن و کارگاه 
سید  مالکیت  به  ارزوئیه  سمت  به  دشتاب  راهی  ازدو  بعد  ارزوئیه  بافت  جاده   35 کیلومتر  آدرس  به 
نعمت ا... مرتضوی، را از طريق مزايده به فروش برساند که با توجه به میزان بدهی محکوم علیه تناژ 
تا سقف)پانصد و پنجاه و يک هزار و يکصدو چهل و دو کیلوگرم( با قیمت هر تن 350 هزار ريال 
قابل افزايش می باشد.لذا مزايده در تاريخ 1398/11/27 روز يکشنبه ساعت 8 صبح لغايت 10 صبح  
در محل اجراي احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار 
میگردد و قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ بها في المجلس مابقي ظرف 
مهلت معین )يکماه(از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق 
پايان  تا  دولت ضبط و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند 
ساعت اداری شنبه98/11/26 به دايره اجرای احکام مراجعه تا ترتیب بازديد از ملک مذکور داده شود 
پیشنهاد خود را در پاکت الک ومهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید 

اخذ نمايند و بعد از شروع مزايده امکان شرکت و خريد وجود ندارد.
محمدرضاعباس زاده فتح آبادی-قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بافت 

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره 980880  فرزند عبدالرضا داراي شناسنامه 27  خانم سلطنت علی حسینی 
تاريخ  در   5 شناسنامه  به  کرم  علی  فرزند  الدينی  نجم  عبادا...  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/11/8 

1398/10/13 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-غالمرضا نجم الدينی به ش ملی 3130947019متولد 1360 فرزند متوفی.
2- علیرضا نجم الدينی به ش ملی 3131496959متولد 1366 فرزند متوفی.

3- محمدرضا نجم الدينی به ش ملی 3120061018متولد 1369 فرزند متوفی.
4- معصومه نجم الدينی به ش ملی 3130978852متولد 1363 فرزند متوفی.
5- سلطنت علی حسینی به ش ملی 3130779922متولد 1330 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.)م الف 198(
دفتر شورای حل اختالف شماره1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
 980783 شماره  دادخواست  شرح  به   2 شناسنامه  داراي  ا...  نعمت  کرفرزند  مرادی  فاطمه  خانم 
مورخ98/11/12 توضیح داده شادروان کشور خانم شمسی گوشکی فرزند سیف ا... به شناسنامه 1 در 

تاريخ 1398/10/25 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-کرامت مرادی کر به ش ش 2متولد 1338 فرزند متوفی.

2- حسین مرادی کر به ش ش 4702متولد 1354 فرزند متوفی.
3- حسن مرادی کر به ش ش 135متولد 1358 فرزند متوفی.

4- فاطمه مرادی کر به ش ش 2متولد 1339 فرزند متوفی.
5- سرور مرادی کر به ش ش 4701 متولد 1352 فرزند 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 شماره2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
 980581 شماره  دادخواست  شرح  به   16 شناسنامه  داراي  مختار  فرزند  بنوئیه  سیه  شیخ  مهدی  آقای 
مورخ98/10/26 توضیح داده شادروان مختار شیخ سیه بنوئیه فرزند عباس به شناسنامه 541 در تاريخ 
1398/10/17 در شهر رابر روستای سیه بنوئیه فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:

1-مهدی شیخ سیه بنوئیه به ش ش 16متولد 1357 فرزند متوفی.
2- رضا شیخ سیه بنوئیه به ش ش 10متولد 1363 فرزند متوفی.

3- محمد شیخ سیه بنوئیه به ش ش 3433متولد 1365 فرزند متوفی.
4- هاجر شیخ سیه بنوئیه به ش ش 268متولد 1355 فرزند متوفی.
5- بی بی شیخ سیه بنوئیه به ش ش 514متولد 1332 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.
خواجه حسنی -دفتر شورای حل اختالف شماره1 شهرستان رابر

آگهي حصر وراثت
خانم کلثوم علیمرادی فرزند يوسف به شرح دادخواست کالسه 9809983879100760 از اين شورا 
علیمرادی  نموده که مرحوم يوسف  اعالم  دادخواست  و در  نموده  درخواست گواهي حصر وراثت 
فرزند علی در تاريخ 98/8/7  فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحومه عبارتند از :1-علیرضا 
2-کلثوم 3-زينب 4-زهرا 5- مرضیه همگی علیمرادی فرزندان متوفی 6- صغری برناس فرزند علی 
همسر شرعی و دائمی متوفی. لذا نامبرده وارث ديگري ندارد. اين آگهي در يک نوبت در روزنامه 
دارند  رسمي  يا  سري  نامه  وصیت  هرگونه  اشخاصي  يا  شخص  چنانچه  و  درج  محلي  االنتشار  کثیر 
ظرف يک ماه از تاريخ انتشار به اين شورا ارائه نمايند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط 

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

مفقودی 
مجوز حمل سالح ساچمه زنی مدل 5 تیر نیمه اتوماتیک کالیبر 
12 به شماره بدنه 990035 ساخت ترکیه متعلق به آقای ماشاا...

شهابی نژاد فرزند امان ا...به شماره شناسنامه 526 مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

چرا کرونا ویروس کودکان زیر ۱۰ سال را مبتال نمی کند؟

قتل مادرزن توسط داماد 24 ساله اش

در صورت برخورد با شخصی که ویروس کرونا دارد، چه کار کنیم؟

مناطق  در  بلوچی  سیاه  خرس  پای  رِد 
جنوبی کرمان

کل  اداره  وحش  حیات  امور  بر  نظارت  اداره  ريیس  گفته  به 
به جا  نمايه های  پا و  با وجود رِد  حفاظت محیط زيست کرمان، 
منوجان  شهرستان  در  آسیايی  سیاه  خرس  قالده  يک  از  مانده 
حضور خرس سیاه يقه هفت )بلوچی( در مناطق جنوبی اين استان 

قطعیت پیدا کرد.
امور  بر  نظارت  اداره  ريیس  پورسینا  منصور  گزارش  اساس  بر 
حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زيست استان کرمان، آثار 
و نمايه های خرس سیاه آسیايی در منطقه نوِدژ شهرستان منوجان 

مشاهده شد.
مرجان شاکری مدير کل حفاظت محیط زيست استان کرمان در 
اين خصوص بیان داشت: گونه خرس سیاه آسیايی، يک زيرگونه 
بوده و در معرض  بلوچی خرس سیاه معروف  به گونه  دارد که 
انقراض است و تا کنون زيرگونه بلوچی خرس سیاه آسیايی تنها 

در بخشی از نواحی پاکستان و ايران ديده شده بود.
وی تصريح کرد: خرس سیاه بلوچی در استان های کرمان، سیستان 
و بلوچستان و هرمزگان مشاهده شده اما در حقیقت اطالعات ما 
درباره عادات و رفتار و جمعیت اين حیوان و زيستگاه های آن به 

همراه نقشه پراکنش آن زياد نیست.
شاکری ادامه داد: خوشبختانه طی سالهای اخیر تحقیقات خوبی 
از  اساس گزارشات واصله  بر  و  انجام شده  اين حیوان  در مورد 
اين  استان می توان گفت که جمعیت  اين گونه در  زيستگاه های 
افزايش است و آموزش و فرهنگ سازی جوامع  گونه در حال 
محلی و همکاری آنها با اداره کل حفاظت محیط زيست استان 
و همچنین تعريف برخی زيستگاه های اصلی اين حیوان به عنوان 
در  بسزايی  نقش  استان،  در حوزه جنوب  مديريت  تحت  مناطق 
افزايش جمعیت خرس سیاه بلوچی يا خرس سیاه يقه هفت داشته 

است. 
افزود: در منطقه نودژ گزارش هايی از حضور خرس وجود  وی 
داشته اما در هفته گذشته اين موضوع با مشاهده آثار و نمايه های 

آن توسط محیط بانان منطقه، قطعیت پیدا کرد.
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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

امروز  که  آمريکايی  کرد:  عنوان  ارزوئیه  جمعه  امام 
کند  جور  و  جمع  قرن  معامله  با  را  خود  میخواهد 
شد  خواهد  و  شده  متولد  مرده  طرح  اين  بداند  قطعا 
نتايج  قرن  معامله  طرح  و  است  قطعی  آن  شکست  و 
معکوسی خواهد داشت و انشاءاهلل باعث پیشروی جبهه 
ی مقاومت خواهد شد و رژيم تروريستی آمريکا زين 
جمهوری  نظام  محکم  و  پی  در  پی  های  سیلی  پس 

اسالمی ايران را خواهد خورد.
به گزارش حکمت؛ حجت االسالم دکتر نصراهلل پور 
امام جمعه ارزوئیه با بیان اينکه ظاهر طرح معامله قرن 
نشان  نفع صلح جهانی است خاطر  به  منطقه  گسترش 
اخیر  سال   15 الی   10 حدود  در  که  آمريکايی  کرد: 
است  کرده  حمله  کشور  چندين  به  منطقه  همین  در 
از عراق و افغانستان گرفته تا ديگر کشورهای مظلوم 
چه طور میخواهد مدعی ايجاد صلح بین فلسطینی ها 
يک  موضوع  اين  خود  که  چرا  باشد،  صهیونیست  و 
ادامه  در  وی  است.  آشکار  تناقض  و  پارادوکس 
خاطرنشان کرد: پشت پرده معامله ی قرن قطعا اهداف 
مهم و راهبردی است. و هدف اصلی از ايجاد اين طرح 
غربی  و  ها  يهودی  با  سازش  و  صلح  و  سازی  عادی 
هاست تا قبح و زشتی رابطه با آمريکا را بشکنند. وی 
در ادامه عنوان کرد: هدف ديگر از اين طرح در واقع 
کمک کردن به نتانیاهو در انتخابات است، نتانیاهو که 
امروز زمین خورده و ديگر نمره ی خوبی در راستای 
ندارد،  صهیونیست  دولت  برای  صهیونیسم  اهداف 
برگ برنده  تا  کند  ايجاد  سوری  صلح  يک  میخواهد 
ای برای نتانیاهوی زمین خورده باشد. وی ادامه داد: در 
برای  آمريکا  رياست جمهوری  انتخابات  ديگر  مورد 
ترامپ ورشکسته که در آستانه ی استیضاح می باشد 
پاسداران  که  چرا  اينجاست،  در  هم  ای  برنده  برگ 
جهان اسالم ابرقدرتی آمريکا را بر باد دادند و اقتدار 

آمريکا و هم پیمانانش را در هم شکستند، بعد 
گلوهالباک  دالری  میلیون   220 پهپاد  آنکه  از 
آمريکايی سرنگون شد، و حمله به پايگاه عین 
االسد و تبديل اين پايگاه به عین الجسد سیلی 
ابرقدرتی  و  حیمنه  که  بود  سختی  انتقام  اول 
امام  فروريخت.  و  شکست  درهم  را  آمريکا 
جمعه ارزوئیه عنوان کرد: آمريکايی که امروز 
میخواهد خود را با معامله قرن جمع و جور کند 
قطعا بداند اين طرح مرده متولد شده و خواهد 
معامله  طرح  و  است  قطعی  آن  شکست  و  شد 
انشاءاهلل  و  داشت  خواهد  معکوسی  نتايج  قرن 
باعث پیشروی جبهه ی مقاومت خواهد شد و 
رژيم تروريستی آمريکا زين پس سیلی های پی 
در پی و محکم نظام جمهوری اسالمی ايران را 
خواهد خورد. حجت االسالم دکتر نصراهلل پور 

انتخابات نمايندگان مجلس  با توجه به پیش رو بودن 
بیان کرد: در سال های گذشته و در  شورای اسالمی 
معظم  مقام  سخنرانی  در   94 سال   و  نود  دهه  اوايل 
فقه  در  جديد  ی  نظريه  يک  العالی(  )مدظله  رهبری 
حق  عنوان  تحت  کرد  پیدا  ورود  انتخابات  سیاسی 
الناس بودن انتخابات، و در اسالم حق الناس بر حق اهلل 
است  الناس  انتخابات هم حق  امروز  و  دارد،  اولويت 
و  بهتر  بیند  می  شود،  کانديد  میخواهد  که  کسی  و 
اصلح تر از او هست بايد برود کنار تا جايگاه به دست 
فرد اصلح تر برسد. وی خاطر نشان کرد: هیئت های 
اجرائی و هیئت های نظارت بر انتخابات هم بدون در 
نظر گرفتن جناح ها بايد قانون را در دستور کار خود 
قرار دهند و حق مردم را در نظر بگیرند اگر غیر از اين 
باشد در امانت مردم و حق مردم خیانت کرده اند. وی 
تصريح کرد: اين نظريه در هیچ جای دنیا مطرح نشده 
است که رای مردم حق الناس و ما مطیع واليت هستیم 

و امروز در انتخاب خود بايد دقت کنیم و با دقت نظر 
و بر اساس شناخت و تقوا و اليتمداری و وطن دوستی 
اسالمی  جهموری  در  ارزشی  های  مالک  ساير  و 
ايران فرد اصلح را انتخاب کنیم. حجت االسالم دکتر 
نصراهلل پور در مورد ديگر بیان کرد: جبهه ی مقاومت 
و  وارد  استکبار  بر جبهه  بزرگ  لبنان يک شوک  در 
هزينه هايی که دشمن در عراق و لبنان کرد و از بعضی 
بی تدبیری های استفاده کرد اما نتوانست راه به جايی 
ببرد و با شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خون 
تازه ای در رگ های اسالم و لبنان دمیده شد و با تدبیر 
سید جبهه مقاومت، دولت و هیئت دولت لبنان شکل 
برابر  صدها  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  امروز  گرفت. 
بیش تر اثر میگذارد و تهديدش چندين برابر بیش تر 
است و راهپیمايی میلیونی مردم عراق نقطه ی عطفی 
با  اهلل  انشاء  که  سختی  انتقام  بود،  سخت  انتقام  برای 
نابودی کامل آمريکا و اخراج آن از کل منطقه خواهد 

بود.

مطبوعات  اينکه  بیان  با  کرمان  استان  ارشاد  مديرکل 
گفت:  باشند  داشته  توجه  خود  انتشار  مجوز  به  بايد 
تغییر زمان نشر و محتوای مطبوعات در زمان انتخابات 

تخلف است.
پیشگیری  هم انديشی  نشست  در  علیزاده  محمدرضا 
کل  رئیس  موحد  حضور  با  که  انتخاباتی  جرايم  از 
داشت:  اظهار  شد  برگزار  کرمان  استان  دادگستری 
تبلیغاتی  با چاپخانه داران و موسسات  تاکنون جلساتی 
به  جلسات  اين  و  شده  برگزار  انتخابات  امر  پیرامون 
الزم  هماهنگی های  و  بوده  پاسخ  و  پرسش  صورت 

انجام شده است.
برگزاری  در  مهمی  نقش  رسانه ها  اينکه  بیان  با  وی 
شور  ايجاد  گفت:  دارند  کشور  در  باشکوه  انتخابات 
در  مردم  مشارکت  برای  زمینه سازی  و  انتخاباتی 
بسیار  آن  در  رسانه  که  است  اقداماتی  از  انتخابات 

اثرگذار است.
به  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
اشاره به اينکه در دوره های گذشته انتخابات در کرمان 
کمترين مشکالت را در استان داشتیم افزود: رسانه ها 

در اين دوران نهايت همکاری را داشتند.
و  انتشار  مجوز  به  بايد  مطبوعات  اينکه  عنوان  با  وی 
ايام  در  گفت:  باشند  داشته  توجه  خود  نشر  ترتیب 
محتوای  يا  و  افزايش  انتشار  تعداد  نمی شود  انتخابات 
هفته نامه  مثال  به عنوان  افزود:  علیزاده  کند.  تغییر  آن 
نمی تواند در ايام انتخابات روزانه منتشر شود و يا نشريه 
خود  غالب  محتوای  انتخابات  در  نمی تواند  ورزشی 
اسالمی  محمدباقر  دهد.  قرار  کانديداها  تبلیغات  را 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  سرپرست 
جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در اين جلسه با 
تبريک فرارسیدن دهه فجر و گرامیداشت ياد و خاطره 
شهدا اظهار داشت: جايگاه رسانه ارتقای سطح آگاهی 
مردم در زمینه های مختلف است. وی با بیان اينکه هر 
چه رسانه ها تاثیرگذارتر باشند شان و جايگاه آنها نیز 
است  دموکراسی  ارکان  از  رسانه  گفت:  است  باالتر 

اگر مطبوعات و رسانه ها به آن توجه داشته باشند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان کرمان با تاکید بر اينکه تبلیغات 
افزود:  است  ممنوع  کانديداها  علیه  يا  له  زودهنگام 

بعضی از کانديداها در فضای مجازی اقدام به تبلیغات 
تحت عنوان ستاد انتخاباتی می کنند که ممنوع است.

هدف  با  محتوا  هرگونه  انتشار  اينکه  به  اشاره  با  وی 
دشمن  توطئه  انتخابات  در  مردم  مشارکت  کاهش 
بوده و ممنوع است گفت: انتشار مطالب توهین آمیز به 

کانديداها و نهادها در رسانه ممنون است.
اقدامات  انجام  و  پیش بینی  اينکه  بیان  با  اسالمی 
جرائم  و  تخلفات  بروز  از  جلوگیری  برای  پیشگیرانه 
انتخاباتی از جمله وظايف دستگاه قضائی است افزود: 
ايجاد يک سايت راهکار قانونی دارد و بايد مجوزات 

الزم اخذ شود.

طرح معامله قرن مرده متولد شده و خواهد شد / انتخابات حق الناس است

سال  در  که  است  فردی  سلیمانی  قاسم  شهیدحاج 
شهرستان  ملک  قنات  دورافتاده  روستای  در   1335
رابر از توابع استان کرمان در يک خانواده فقیر مذهبی 
ديده به جهان گشود و به دلیل اخالص و معنويت و 
نان حالل خوردن ايشان به يک بنده صالح خدا و يک 
انسان کاريزماتیک تبديل شد و بعد از پیروزی انقالب 
لباس مقدس سپاه اسالم دو  با پوشیدن  ايران  اسالمی 
نهاده شد1-رسالت  بنده صالح  اين  گردن  به  رسالت 
اول با جاذبه قلب و دلش در بین رزمندگان اسالم در 
گام اول انقالب بود 2-رسالت دوم با جاذبه شهادتش 
و خونش و روحش در گام دوم انقالب است 1-در 
گام اول انقالب در مکتب خمینی)ره( پرورش يافت 
و به عنوان فرمانده لشکر 41 ثارا... منصوب شد و در 
و  هوش  با  و  شجاع  فرمانده  يک  عنوان  به  زمان  آن 
بی ادعا و خستگی ناپذير و مجاهد فی سبیل ا...لقب 
گرفت و عاشق اهل بیت و حضرت زهرا)س( بود و از 
حضرت زينب)س( و امام حسین)ع( درس مقاومت و 
ايستادگی را الگو گرفت و با خدمات خالصانه و بدون 
ادعای او برای اسالم محبوب دلهای رزمندگان شد و 
هشت سال در جنگ تحمیلی بر علیه حزب بعث عراق 
از  بعد  و  کرد  دفاع  ما  ناموس  و  خاک  از  و  جنگید 
پايان جنگ تحمیلی برای اين بنده صالح خدا دوران 
جديدی آغاز شد و در میادين نبرد برای مقابله با اشرار 
و قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت در جنوب شرق 
به مقابله برخواست و در سال 76 توسط فرمانده کل 
نیروی  برون مرزی  امام خامنه ای عزيز مسئولیت  قوا 
قدس سپاه پاسداران به او سپرده شد و با جنگ های 
و  اسالم  به  برای ضربه زدن  اسالم  نیابتی که دشمنان 
در  ايران  مرزهای  از  در خارج  ايران  اسالمی  انقالب 
انداختند  راه  به  يمن  و  و سوريه  و عراق  لبنان  و  غزه 
اين مجاهد فی سبیل ا... در اتاق فکر و خط مقدم آن 
و  لبنان  روزه   33 جنگ  جمله  از  داشت  قرار  جنگها 
و  صهیونیستی  رژيم  خودخوانده  که  داعش   جنگ 
رژيم اياالت متحده آمريکا و آل سعود خبیث بود اين 
شهید بزرگوار در سرزمین شامات و عراق به دفاع از 
مظلومین پرداخت و آرزوی از نیل تا فرات را به دل 
و  اسالم  گفتمان  و  گذاشت  گمراه  تروريستهای  اين 
اين  حاال  و  داد  ارتقاء  منطقه  در  را  مقاومت  گفتمان 
عصبانی  او  دست  از  بدجوری  المللی  بین  تروريستها 
بودند چون حاج قاسم سربازی بود که با گوش دادن 
به دستورات فرمانده اش سید علی خامنه ای توانسته 
اين  آشفته  خوابهای  و  ها  نقشه  و  ها  توطئه  کلیه  بود 

منطقه  در  را  تروريستها 
بکند  خنثی  آسیا  غرب 
سحرگاه  در  اينکه  تا 
در   98 ماه  دی  سیزدهم 
روز  جمعه  روز  يک 
مقدس شیعیان اين گرگ 
درنده ترامپ قمارباز نقشه 
ترور ذوالفقار سیدعلی و 

علمدار جبهه مقاومت را کشید و او را ناجوانمردانه به 
در روز جمعه  انقالب  در گام دوم  و  شهادت رساند 
و  بوديم  عصر  امام  ظهور  و  فجر  طلوع  دنبال  به  ما 
با خبر شهادت حاج قاسم بدجوری اشکهای  ناگهان 
مظلومین جهان جاری شد و دلها به هم نزديک شدند 
2- رسالت دوم حاج قاسم بنده صالح خدا با شهادت و 
روح بزرگش در گام دوم انقالب بر اساس چینشهای 
عالم غیبی است خون و روح بزرگ شهید سلیمانی و 
همراهان او گام دوم انقالب اسالمی را بیمه کردند و 
راه را برای جبهه مقاومت هموارتر و ساده تر کردند 
اين  با خون  الحرام  فتح مسجد  و  فتح قدس  پروژه  و 
اياالت  رژيم  پوشالی  وهیمنه  خورد  کلید  شهیدان 
متحده آمريکا با موشک باران بزرگترين پايگاه نظامی 
اين رژيم توسط سرداران و سربازان سیدعلی )سالمی 
ها و حاجی زاده ها( ازعین االسد به عین الجسد تبديل 
شد و آنها حتی جرات کوچک ترين اقدامی را علیه 
اين سرزمین شهید پرور نکردند و اراده سربازان سید 
مقاومت سید حسن نصرا... برای انتقام خون آنها قوی 
انشاا... ماهیت شیطانی آمريکا جنايتکاربرای  ترشد و 
و  شود  بیشترمشخص  ما  ديپلماسی  کنندگان  مذاکره 
او را به عنوان يک گرگ درنده بشناسند و خون اين 
وحدت  آنها  ياران  و  سلیمانی  و  ابومهدی  سرداران 
را  عراق  و  ايران  اسالمی  جمهوری  کشورهای  بین 
مستحکم تر کرد و باعث وحدت تمام آزاديخواهان 
سراسر دنیا شد و مکتب استقامت و واليتمداری شهید 
امام حسین)ع( جهانی شد شهید  سلیمانی مثل مکتب 
سلیمانی چون عاشق مادرش حضرت زهرا)س( بود و 
هر سال در بیت الزهرايش در ايام فاطمیه برای مادرش 
عزاداری می کرد شهادت او همراه شد با ايام فاطمیه و 
روح تازه ای به عزاداريهای حضرت زهرا)س( تزريق 
کرد و مثل مادرش حضرت زهرا)س( شبانه به خاک 
علی  حضرت  کرار  حیدر  پدرش  مثل  و  شد  سپرده 
به شهادت رسید.فرمانده اش  )ع( در سن 63 سالگی 
سید علی به روح پاک سربازش تحسین کرد و با نماز 
مثل  مقاومت  علمدار  ريخت  اشک  مطهرش  پیکر  بر 
علمدار کربال دست از تنش جدا شد و ارباً اربا شد و 
چهلمین روز شهادتش مصادف است با 22 بهمن ماه 
و در روی سنگ  انقالب  اولین سال گام دوم   1398
قبرش تاريخ والدت و تاريخ شهادت ندارد فقط نوشته 
است سرباز واليت پس او زنده است و خواهد آمد. 
عند ربهم يرزقون منتظرش هستیم اللهم عجل لولیک 

الفرج.
مجید محمدی نژاد  کارشناس ارشد علوم سیاسی 

تغییر زمان نشر و محتوای مطبوعات در زمان انتخابات تخلف است

حاج قاسم کیست؟


