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از  گفت:  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
و  ديديم  زيادی  آسیب های  سوءمديريت ها 
مطالبات خود در شرايط  به دنبال وصول  بانک ها 

سخت اقتصادی ناشی از ويروس کرونا بودند.
گفت وگوی  شورای  در  طبیب زاده  سیدمهدی 
با  که  کرمان  استان  خصوصی  بخش  و  دولت 
بیان  با  برگزار شد  استاندار کرمان  فدائی  حضور 
صادرات  مشکالت  مورد  در  جلسه ای  اينکه 
همتی  دفتر  در  کرمان  استاندار  حضور  با  پسته 
اظهار  است  شده  برگزار  مرکزی  بانک  رئیس 
داشت: تصمیمات خوبی گرفته شد که امیدواريم 

اثرگذار باشد.
کشاورزی  بخش  مشکالت  اينکه  ابراز  با  وی 
استان کرمان زياد است افزود: به دلیل همین تعدد 
محصوالت کشاورزی تنها تعدادی از آنها را در 

دستور کار جلسه قرار می دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی 
کرونا  ويروس  شیوع  اينکه  بیان  با  کرمان  استان 
آسیب جدی به اقتصاد کشور و بخش کشاورزی 
در  که  بوده  آسیبی  اما  گفت:  است  کرده  وارد 

دست ما نبوده است.
وی با عنوان اينکه مشکالتی که از سوءمديريت ها 

تا  شد  باعث  کرونا  ويروس  از  جدای  داريم 
آسیب های زيادی ببینیم افزود: پنجشنبه گذشته 
قبل از عید فطر بانک های استان به دنبال وصول 
اقتصادی  اين شرايط سخت  مطالبات خود در 

ناشی از ويروس کرونا بودند.
حمايت  جای  به  اينکه  به  اشاره  با  طبیب زاده 
کرونا  ويروس  اقتصادی  آسیب ديدگان  از 
شاهد هستیم که فشار بر تولیدکنندگان وجود 
دير  خیلی  حمايتی  بخشنامه های  گفت:  دارد 
اين  که  زمانی  و  می شود  ابالغ  استان ها  به 

شده  دير  خیلی  می رسد  استان ها  به  بخشنامه ها 
است.

با عنوان اينکه خسارت وسیعی به بخش دام  وی 
داد:  ادامه  است  شده  وارد  کرمان  استان  طیور  و 
درخواست پرداخت تسهیالت کم بهره و همچنین 
استان  طیور  و  دام  تولیدی  واحدهای  استمهال 

کرمان در اسرع وقت را داريم.
سعید برخوری مديرکل جهاد کشاورزی جنوب 
اظهار داشت: جنوب  اين جلسه  استان کرمان در 
استان کرمان ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی 
خارج از فصل را دارد که در ساير نقاط دنیا تولید 

نمی شود.

وی با بیان اينکه اجرای الگوی کشت در جنوب 
استان کرمان شدنی نیست و از سال های سال اين 
افزود:  نیست  عملیاتی  اما  می شود  مطرح  مسئله 
خورده مالکی در جنوب استان کرمان زياد است.

کرمان  استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  مديرکل 
کرمان  استان  جنوب  کشاورزان  کرد:  تصريح 
تنها راه درآمدشان از کشاورزی است و چاره ای 

ندارند و مجبور هستند که ريسک کنند.
گوجه  رب  کارخانه   12 اينکه  عنوان  با  وی 
همه  که  داريم  کرمان  استان  جنوب  در  فرنگی 
اين  دلیل  افزود:  می کنند  ورشکستگی  اعالم 
تولید  اين است که محصوالتی که  ورشکستگی 
صادراتی  قیمت  و  است  صادرات  برای  می شود 

دارد.

استان  دارايی  و  اقتصادی  امور  مديرکل 
درصد   30 شدن  آزاد  به  اشاره  با  کرمان 
سهام عدالت گفت: مردم برای فروش سهام 
صبر  بازار  تثبیت  تا  و  نکرده  عجله  عدالت 

کنند.
حمید شیخ اسدی  با اشاره به اينکه در سال 
از  بخشی  تا  گرفت  تصمیم  نهم  دولت   85
شعار  با  را  معین  دولتی  شرکت های  سهام 
جامعه  درآمد  کم  اقشار  به  به  فقر  کاهش 
کردن  خصوصی  داشت:  اظهار  بدهد 
موضوعات  از  يکی  دولتی  شرکت های 
مندرج در اصل 44 قانون اساسی بود که بر 

اساس آن دولت بايد سهم خود را در شرکت های 
دولتی کم کند و امسال و بعد از 12 سال به دستور 

مقام معظم رهبری سهام عدالت آزاد شدند.
در  نفر  هزار   160 و  میلیون  دو  اينکه  بیان  با  وی 
استان کرمان مشموالن سهام عدالت هستند و در 
اين شرايط بسیاری از مردم با سواالت و ابهاماتی 
در زمینه سهام عدالت و نحوه مديريت آن روبه رو 
هستند افزود: به مردم  توصیه می کنم برای فروش 

سهام عدالت خود عجله نکنند.
مديرکل امور اقتصادی و دارايی استان کرمان با 

تا ساعت 24 روز  تنها  اينکه سهامداران  به  اشاره 
سهام  سامانه  به  دارند  فرصت  خردادماه  هشتم 
عدالت مراجعه کرده و يک از روش های مستقیم 
و غیرمستقیم را برای مديريت سهام عدالت خود 
انتخاب کنند تصريح کرد: کسانی که تا پايان اين 
مهلت قانونی نحوه مديريت سهام خود را انتخاب 
نکنند روش غیرمستقیم برای آنها انتخاب می شود.

وی با اشاره به جزئیات روش غیرمستقیم مديريت 
که  کسانی  روش  اين  در  گفت:  عدالت  سهام 
يا  و  ندارند  اختیار  در  بورس  از  کافی  اطالعات 
اين روش انتخاب می کنند مانند گذشته مديريت 

شرکت های  توسط  آنها  عدالت  سهام 
و  شده  انجام  عدالت  سهام  سرمايه گذاری 
سهامداران  از  نیابت  به  حرفه ای  گروه های 
مديريت اين سهان را انجام می دهند و مانند 
واريز  آنها  حساب  به  سود  گذشته  سال های 

می شود.
شیخ اسدی با عنوان اينکه از روز گذشته 30 
تاکید  است  شده  آزاد  عدالت  سهام  درصد 
خود  عدالت  سهام  فروش  برای  مردم  کرد: 
عجله نکنند و اجازه دهند که بازار بورس به 

ثبات برسد.
سهام  جاماندگان  برای  اينکه  بیان  با  وی 
عدالت نیز تصمیماتی گرفته خواهد شد افزود: در 
از صاحبان  نفر  میلیون و 500 هزار  اين سال ها 2 
جزو  هم  آنها  که  کردند  فوت  عدالت  سهام 

سهامداران هستند.
مديرکل امور اقتصادی و دارايی استان کرمان با 
عنوان اينکه از 46 شرکت سهام عدالت، سهام 36 
شرکت در بورس بوده و سهام 10 شرکت هنوز 
وارد بورس نشده است گفت: 10 شرکت که در 
بورس نیستند مديريت سهام آنها همچنان توسط 

شرکت ها انجام می شود.

خبرهای خوب در حوزه گردشگری 
شهرستان بافت در راه است

و  دستی  صنايع  فرهنگی،  میراث  اداره  ريیس 
زمینه  در  مهم  حرکت  دو  از  بافت  گردشگری 

صنايع دستی شهرستان بافت خبرداد
فرهنگی،صنايع  میراث  اداره  ريیس  نجفی  علی 
دو  بزودی  گفت:  بافت  گردشگری  و  دستی 
حرکت بزرگ فرهنگی در راستای حفظ صنايع 
دستی شهرستان بافت انجام خواهد شد. يکی از 
اين کارها ايجاد خانه صنايع دستی در شهر بافت 
است و ديگری ايجاد مرکز آفرينش های صنايع 

دستی در روستای بیدکردوئیه بافت که يکی از 
روستاهای ثبت شده ملی در حوزه صنايع دستی 
است. گفتنی است شهرستان بافت يکی از مراکز 
مهم صنايع دستی در استان کرمان و حتی کشور 
به شمار می آيد و گلیم های با طرح های خاص 
بافت مانند چهل ماشوله را می توان يکی از اين 

هنرهای ارزنده محسوب کرد.

گفت:  کرمان  زيست  محیط  حفاظت  سازمان  کل  مدير 
مامورين اجرايی محیط زيست در دو شهرستان بافت و رابر 

موفق به دستگیری شکارچیان متخلف شدند.
مرجان شاکری، مدير کل سازمان حفاظت محیط زيست 
کرمان گفت: ماموران يگان حفاظت محیط زيست استان، 
کنترل  و  و گشت  ماموريت  انجام  رابر حین  در شهرستان 
مناطق کاروانسرا، آبدره و اشکان با دو نفر متخلف شکار و 

صید قبل از شروع به شکار برخورد کردند.
از  يکی  شکارچیان،  با  ماموران  درگیری  هنگام  افزود:  او 
متواری و متخلف ديگر دستگیر  به همراه اسلحه  متخلفان 
و ابزار و ادوات شکار شامل فشنگ، راديو، کوله پشتی و 

موبايل کشف و ضبط شد.
متخلف  گريز،  و  تعقیب  از  پس  کرد:  تصريح  شاکری 
قضايی  مقامات  با  الزم  هماهنگی  با  و  شناسايی  متواری 

شهرستان برای دستگیری وی انجام شد.
نیز  رابر  شهرستان  خمرويیه  منطقه  در  همچنین  داشت:  بیان  او 
قطعه  يک  همراه  به  متخلف  نفر شکارچی  يک  با  بانان  محیط 
دستگیری  از  پس  که  شدند  مواجه  دروک  قطعه  دو  و  کبک 
به  بررسی  برای  پرونده   و  ادوات شکار ضبط  و  ابزار  متخلف 

مرجع قضايی ارسال شد.
مدير کل سازمان حفاظت محیط زيست کرمان افزود: متخلفین 
تخلف  حین  در  خبر  ملی  پارک  ارتفاعات  در  نیز  دار  سابقه 
ماموران يگان حفاظت محیط زيست پارک ملی  به دام  جديد 

خبر افتادند. 
او تصريح کرد: حسب گزارش همیاران محیط زيست مبنی بر 

دو  سريعا  ملی،  پارک  ارتفاعات  در  شکارچی  نفر  سه  حضور 
گروه از محیط بانان به منطقه اعزام شدند.

از تاريکی هوا موفق شدند  بانان قبل  بیان کرد: محیط  شاکری 
صورت  به  و  کرده  پیدا  بودند  ارتفاعات  در  که  را  متخلفین 

نامحسوس دنبال کنند.
خیال  با  و  گذرانیده  منطقه  در  را  که شب  متخلفین  افزود:  او  
راحت قصد ترک منطقه را داشتند در ساعت 5 صبح به همت 
محیط بانان پارک ملی خبر به همراه الشه دو راس کل وحشی، 
ساير  و  دوربین  دستگاه  دو  و  زنی  ساچمه  اسلحه  قبضه  يک 
ادوات شکار و صید دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضايی معرفی شدند.

برگزاری  منع  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
انجام  اينکه  بیان  با  استان  اين  در  اجتماعات 
اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از شیوع کرونا 
که  اقدامی  هر  انجام  با  گفت:  است  ضروری 
منجر به گسترش و افزايش بیماری کرونا شود، 

مخالف هستیم.
مديريت  ستاد   نشست  در  فدايی  محمدجواد 
کرونا در استان کرمان افزود: طبق مصوبه ستاد 
سالن های  و  تاالرها  فعالیت  با کرونا  مقابله  ملی 

پذيرايی در کل کشور همچنان ممنوع است.
پذيرايی  تاالرهای  رستوران  کرد:  تصريح  وی 
فقط امکان سرو غذا را همانند ساير رستوران ها با 
رعايت پروتکل های بهداشتی دارند و برگزاری 
مراسم و تجمع در تاالرها و سالن های پذيرايی 

ممنوع است.
استاندار کرمان با اشاره به شیوع ويروس کرونا  
در جنوب اين استان تاکید کرد: اختیارات الزم 
به فرمانداران برای کنترل و پیشگیری از بیماری 
جنوبی  ادارات شهرستان های  و  داده شد  کرونا 
می توانند مانند روال قبلی با يک سوم نیروهای 

خود فعالیت کنند.
با توجه به اينکه مهدکودک  وی اظهار داشت: 
فرزند  که  کارمندی  مادران  هستند،  تعطیل  ها 
با هماهنگی مسئول مربوطه می  شیرخوار دارند 
ساير  و  دورکاری  از  امور  انجام  برای  توانند 

روش ها استفاده کنند.

مساجد برای اقامه نماز بازگشايی می شوند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
کرونا،  ستاد  استانی  و  ملی  مصوبه  طبق  گفت: 
مساجد صرفا برای ادای نمازهای يومیه با شرط 
شوند،  بازگشايی  توانند  می  پروتکل ها  رعايت 
اما محدوديت برگزاری ديگر مراسم در مساجد 

همچنان باقی است.
زمانی  محدوديت  افزود:  بصیری  صادق  محمد 
بازارهای  و  شده  برداشته  پاساژها  فعالیت 
پروتکل  رعايت  شرايط  به  می توانند  سرپوشیده 

های بهداشتی ادامه فعالیت دهند.

نحو  به  بیماری  کرديم  سعی  کرد:  تاکید  وی 
مطلوبی در کرمان کنترل و شرايط حفظ شود، اما 
با توجه به همجواری با استان هايی که درگیری 
بیشتری با اين بیماری دارند، احتمال بروز بیشتر 
کرونا در اين استان همچنان وجود دارد، چنانچه 

جنوب استان تحت تاثیر قرار گرفته است.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
و  اماکن  بازگشايی  روند  کرد:  تصريح  کرمان 
اصناف ادامه دارد، اما رعايت پروتکل ها خیلی 
مهم است و نظارت ها را بر اين مسئله را هم بايد 

جدی بگیريم. 

استاندار کرمان:

از  پیشگیری  برای  فرهنگی  اقدامات  انجام 
شیوع کرونا ضروری است

مردم برای فروش سهام عدالت تا تثبیت بازار صبر کنند

 بانک های استان کرمان در شرایط سخت اقتصادی ویروس کرونا به دنبال وصول مطالبات خود بودند

دستگیری ۵ گروه متخلف شکار و صید در کرمان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:بیشترين 
تعداد موارد مثبت کرونا در 24 ساعت گذشته مربوط 
به شهرستان های تحت پوشش علوم پزشکی جیرفت 
با 43 مورد است و علوم پزشکی کرمان 14 نفر مبتال 

دارد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  شفیعی،  مهدی 
کرمان 12 خرداد ماه شمار موارد مثبت مبتال به کوويد 
19 در استان کرمان را طی 24 ساعت گذشته 70 مورد 
آزمايشگاه های  به  ارسالی  تست  نمونه   310 میان  از 
استان اعالم کرد و گفت: تعداد مبتاليان به کوويد 19 

در استان کرمان به 1845 نفر رسید.
او افزود:موارد مثبت 24 ساعت گذشته 21 مورد آن مربوط به 
افراد بستری در بیمارستان ها، 7 مورد بیماران سرپايی، 16 مورد 
بیشترين  بنابراين  می شود؛  بیماران  اطرافیان  مورد   26 و  پرسنل 
تعداد موارد مثبت در 24 ساعت گذشته مربوط به شهرستان های 
و  مورد   43 با  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 14 مورد است.
مرد  نفر   40 و  زن  مبتاليان  از  نفر   30 اينکه  به  بااشاره  شفیعی 
علوم  دانشگاه  حوزه  در  مثبت  :موارد  کرد  تصريح  هستند، 

پزشکی بم با 4مورد، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با 3 
مورد و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان با 6 مورد در 24 

ساعت گذشته ثبت شده است.
در   19 کوويد  به  مبتاليان   1845 تعداد  مجموع  از  گفت:  او 
نفر سرپايی  نفر آن ها بستری و 1079  استان کرمان تعداد 766 

و اطرافیان بیمار هستند.
24 ساعت گذشته گزارش  در  تاکید کرد: خوشبختانه  شفیعی 
جانباختگان  مجموع  بنابراين  نداشتیم   19 کويید  دلیل  به  فوت 

ويروس کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون 82 نفر است.

جنوب کرمان امروز در شمار مبتالیان به کرونا رکورد زد
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اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
تعیین تکلیف  قانون  برابر راي شماره 1398603619013000653مورخ 1398/12/11هیأت اول موضوع 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مهدی محمديزاده  فرزند عوض به شماره شناسنامه 110 صادره از بافت 
در ششدانگ يک باب خانه قديمی به مساحت 523/95 مترمربع قسمتی از پالک 865- اصلی قطعه يک 
بخش 40 کرمان واقع در بافت خیابان طالقانی غربی  کوچه شماره 12 خريداری از مالک رسمی آقای 
احمد نادری پور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
بديهي است  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايي  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم  تاريخ  از  مدت يکماه 

در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/3/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/4/1

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف11(

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمداسمعیل سلطانی قاسملو فرزند خداقلی مالک ششدانگ يک باب خانه پالک 144 فرعی از 
8- اصلی بخش 41 کرمان به مساحت 914/18 مترمربع واقع در روستای خبر که سند مالکیت آن بشماره 
چاپی 0632646 صادر و تسلیم گرديده ضمن تسلیم يک برگ شهادت شهود تصديق شده مدعی است 
المثنی را نموده  به علت جابجايی مفقود گرديده و درخواست سند مالکیت  سند مالکیت پالک مزبور 
قانون ثبت مراتب يک نوبت در تاريخ مندرج در ذيل  نامه  باستناد اصالح تبصره 1 ماده 120 آئین  لذا 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور و يا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد بافت مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه سند مالکیت يا سند معامله نمايد واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد.)م الف13(
تاريخ انتشار:99/3/12 

محمدمحسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت 

یک تن گوشت گرم بین نیازمندان کرمانی توزیع شد
 

کرمان  استان  مساجد  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد  مدير 
گفت: يک تن گوشت قرمز گرم به ارزش حدود يک میلیارد ريال 
در راستای فرمايشات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک مومنانه به 
توزيع  استان  اين  نیازمندان  بین  مساجد  فرهنگی  کانون های  همت 

شد.
قرمز  گوشت  توزيع  حاشیه  در  گرجی  مصطفی  االسالم  حجت 
بین نیازمندان استان کرمان افزود: بسته های گوشت بین نیازمندان 
های  کانون  مديران  توسط  زرند  و  کوهبنان  راور،  های  شهرستان 
فرهنگی و هنری مساجد اين مناطق و پايشی که قبال توسط مراجع 

ذيصالح انجام داده اند، توزيع می شود.
)رزمايش  راهکار  ملی  طرح  راستای  در  اقدام  اين  کرد:  بیان  وی 
ايثار، همدلی، کار و ايثار( و با هماهنگی موج مهربانی راديو معارف 
استان  احمر  هالل  جمعیت  و  کرمان  رضوان  نیکوکاری  مرکز  و 

کرمان انجام می شود.
کرمان  استان  مساجد  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد  مدير 
تصريح کرد: رسیدگی به اقشار آسیب ديده از کرونا و افرادی که 
در تنگنای معیشتی قرار دارند از اهداف اجرای اين طرح در آستانه 

سالگرد رحلت امام خمینی )ره( است.
وی اظهار داشت: تهیه ماسک، مواد ضدعفونی کننده و پخت نان از 
جمله اقدامات انجام شده کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان 

کرمان در ايام کرونا است.
در بحران شیوع کرونا و تعطیلی برخی از مشاغل، تعداد زيادی از 
خانواده ها از جمله خانواده زندانیان نیازمند دچار آسیب اقتصادی 
شدند و رهبر معظم انقالب برای جبران آن دستور اجرای رزمايش 

کمک مومنانه را از نیمه شعبان تا پايان ماه مبارک رمضان داد.
و  نهادها  ها،  سازمان  توسط  مومنانه  کمک  و  همدلی  رزمايش 
خیرين در استان کرمان از ارديبهشت ماه آغاز شده است و همچنان 
با شناسايی افراد نیازمند و افراد خسارت ديده در بحران کرونا ادامه 

دارد.

يادآوری  با  ايران  پوست  انجمن  عضو 
اينکه عوارض پوستی در کنار سرفه، تب، 
کرونا  عاليم  ديگر  از  غیره  و  درد  بدن 
گفت:  می شود،  محسوب  مبتال  فرد  در 
کرونا  ويروس  از  ناشی  پوستی  عوارض 
در میان گروه های سنی مختلف، نشانه های 

متفاوتی دارد.
و  ظهور  روز  صدومین  کرونا،  ويروس 
مدت،  اين  در  و  کرد  طی  را  خود  شیوع 
جان بیش از سیصد هزار نفر را در سراسر 

هزار  که  تاجداری  ويروس  است.  گرفته  جهان 
و عالمتی جديد  نقاب  با  روز  هر  و  دارد  چهره 
لرز،  و  تب  با  روز  يک  کند؛  می  نمايی  خود 
با عوارض پوستی  بدن درد و غیره و دگر روز 

و عروقی و مغزی.
به باور کارشناسان، در بین اين عاليم، عوارض و 
نشانه های پوستی بیش از همه گمراه کننده است 
زيرا وجه مشترک بسیاری از بیماری ها است، به 
در  مانند کهیر  مثال گاه وجود عوارضی  عنوان 
بدن را به گرمی خوردن و حساسیت های غذايی 

نسبت می دهند تا عالمت کرونا.
در کند وکاو کدامی و چرايی عوارض پوستی 
افراد،  سن  به  بسته  اينکه  و  افراد  بدن  بر  کرونا 
زنان  خبرنگار حوزه  نه،  يا  دارد  يکسانی  عاليم 
با  وگو  گفت  به  دوشنبه  روز  ايرنا  خانواده  و 
آناهیتا والی متخصص و عضو انجمن پوست و 

مو پرداخت.  

تحقیقات  و  اطالعات  هنوز  اينکه  بیان  با  والی 
بودن  نوظهور  دلیل  به  کرونا  ويروس  مورد  در 
شده  مشخص  امروز  تا  آنچه  اما  نشده  کامل 
تظاهرات پوستی آن است، گفت: وقتی فردی به 
اين ويروس تاجدار مبتال می شود تا 20 درصد 
موارد يعنی از هر 100 نفر مبتال 20 نفر، تظاهرات 

پوستی دارد که بسته به سن بیمار متغیر است.
عاليم  اين  سنی،  گروه  به  بسته  داد:  ادامه  وی 
در  مثال  کند.  می  بروز  بیماری  اواسط  يا  پیش 
گروه  در  بیماری،  اواخر  در  عاليم  اين  جوانان 
در  و  بیماری  حین  در  معموال  میانساالن  سنی 
می  بروز  ابتالء  ابتدای  از  شديد  سیر  کهنساالن 

کند که بستری می شوند.
سرمازدگی کاذب از عوارض پوستی کرونا در 

میان جوانان است
عاليم  درباره  ايران  مو  و  پوست  متخصص  اين 
اظهار داشت:  قشر جوان  میان  پوستی کرونا در 

به صورت  در جوانان که خوشبختانه 
خفیف، اين بیماری را تجربه می کنند 
حالتی  دچار  بیماری  سیر  اواخر  در 
شوند  می  کاذب«  »سرمازدگی  نام  به 
يعنی مانند کسی که در شرايط سرمای 
شديد گیر کرده است، انگشتان، روی 
دست، کف دست و همچنین پا، سرخ 

و ورم کرده می شود.
وی ادامه داد: اين حالت ممکن است 
دانه  يا  باشد  همراه  خارش  يا  درد  با 
های چرکی يا آبدار شبیه سرخک در آن ظاهر 
ضايعات  يا  زيرجلدی  های  خونريزی  و  شود 

پورپوريک پیدا کنند.
پیدا شدن اين عارضه پوستی  والی درباره علت 
در میان قشر جوان توضیح داد: به دلیل اينکه اين 
دهد  می  کوآگالپاتی  و  واسکلوپاتی  بیماری 
بیمار و باعث می شود  يعنی عروق را درگیر و 
واقع  در  تغییرکند.  خون  انعقادی  خصوصیات 

علت آن ابتال عروق کوچک است.
هم  وضعیت  اين  درمان  طول  مورد  در  وی 
می  طول  روز   13 حالت  اين  کرد:  خاطرنشان 
جوان  سنی  گروه  اين  و  شود  درمان  تا  کشد 
معموال مرگ و میر و فرم شديد بیماری را تجربه 

نمی کنند و خود به خود بهبود می يابد.
شبیه  میانساالن  در  کرونا  پوستی  عوارض 

سرخک يا کهیر خودنمايی می کند

استان  دادگستری  کل  رئیس  گفته  به 
و  زندانیان  حمايت  انجمن  کرمان 
خیران همکار با اين مجموعه با اجرای 
مشکالت  رفع  در  فراگیر  های  برنامه 
از  جلوگیری  و  زندانیان  خانواده 
سال  طی  آنها  های  خانواده  فروپاشی 
بر  خود  از  موفقی  عملکرد  اخیر  های 

جا گذاشته است .
يداله موحد در  نشست سالیانه مجمع 
عمومی انجمن حمايت زندانیان کرمان 
افزود: انجمن حمايت از زندانیان نقش 
در  نحوی  به  بايد  و  دارد  پیشگیرانه 

راستای کمک به خانواده زندانیان حرکت کند 
تا از فروپاشی خانواده زندانیان جلوگیری کرده 
همسر  ندهد  اجاره  خود  حمايتی  اقدامات  با  و 
ترک  زندانیان  فرزندان  و  بگیرد  زندانی طالق 

تحصیل کنند.
حمايت  انجمن  که  مطلب  اين  به  اشاره  با  وی 
مجموع  در  با همکاری خیران  زندانیان کرمان 
طی سال گذشته 24 میلیارد و 361 میلیون ريال 
کرده  کمک  نیازمند  زندانیان  های  خانواده  به 
است، ادامه داد: کمک به خانواده های زندانیان 
که در شرايط سخت قرار دارند، هم اقدامی در 
فرزندان  توسط  جرم  وقوع  از  پیشگیری  زمینه 
با رويکرد  ها است و هم حرکتی  اين خانواده 
به  اخروی  اجر  بی شک  که  است  خداپسندانه 

دنبال خواهد داشت.
زندانیان  های  خانواده  توانمندسازی  بر  موحد 
و  بهزيستی  امداد،  افراد تحت پوشش کمیته  و 
نیز تاکید کرد و گفت:  ساير نهادهای حمايتی 
اگر با استفاده از ظرفیت های موجود و توسعه 
مشاغل خانوادگی بتوان ضمن حفظ کرامت و 
عزت خانواده ها، از آنها حمايت کرده و زمینه 
ارزشمند  کرد،  فراهم  را  آنها  توانمندسازی 

است.
رفتار  و  پديده  که   مطلب  اين  به  اشاره  با  وی 
وجود  بشری  جوامع  تاريخ  طول  در  مجرمانه 
امنیت  داده،   آزار  را  بشری  جوامع  و  داشته 
های  زيان  و  کرده  مخدوش  را  آن  آسايش  و 
است،  کرده  وارد  بشری  جامعه  به  متعددی 

ادامه داد: از اين رو  جوامع بشری همواره سعی 
جرم  و  اجتماعی  پديده  اين  برابر  در  کنند  می 
واکنش نشان داده و با آن  مقابله و مبارزه کنند 
تا چهره جامعه خود را از بزه و بزهکاری پاک 

کنند.
زندانیان  حمايت  انجمن  مديره  هیات  رئیس 
مقابله  بشری در مسیر  داد: جوامع  ادامه  کرمان 
گاهی  مجرمانه  رفتارهای  و  جرم  با  مبارزه  و 
موفقیت هايی داشته اند و گاهی نه تنها موفقیتی 
رشد  آنقدر  جرم  نرخ  بلکه  اند  نکرده  کسب 
داشته که موجب فروپاشی جوامع و نظام های 

سیاسی نیز شده است.
اين  موحد خاطرنشان کرد: موضوع بسیار مهم 
فطرت  با  انسانها  اينکه  رغم  به  چرا  که  است 
پاک و سرشت پاکیزه خلق و متولد می شوند، 
جرم  ارتکاب  سمت  به  زندگی  جريان  در 
و  حکمرانان  انديشمندان،  و  يابند  می  گرايش 
جامعه شناسان همواره به دنبال پاسخ اين سوال 

بوده و هستند.
افراد  موضوع داليل گرايش  اظهارداشت:  وی 
به سوی ارتکاب جرم به دلیل نرخ رشد جرائم 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  ای  ويژه  صورت  به 
اين  در  زيادی  بسیار  های  پژوهش  و  مطالعات 
جامعه  در  جرم  اوقوع  از  تا  است  مطرح  زمینه 
برخی  رابطه  اين  در  و  شود  جلوگیری  بشری 
به  شده،  انجام  های  پژوهش  و  مطالعات  نتايج 
کار گرفته شده و در حوزه هايی موفق بوده اند 
انتظار حاصل  نتايج مورد  نیز  و در حوزه هايی 

نشده است.

بشر  امروز  که   مطلب  اين  به  اشاره  با  وی 
را  جرم  وقوع  داليل  تا  کند  می  تالش 
عوامل،  اين  حذف  با  و  کرده  شناسايی 
داد:  ادامه  کند،  پیشگیری  جرم  وقوع  از 
ارتکاب جرم از سوی افراد معلول يکسری 
که  است  هايی  موقعیت  و  شرايط  عوامل، 
در جامعه ايجاد می شود و اگر اين فرصت 
در  نیايد  وجود  به  جامعه  در  جرم  ارتکاب 

جامعه با تنوع جرائم مواجه نخواهیم بود.
افزود:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
به عنوان مثال اگر پدر يا سرپرست خانواده 
به  را  خود  و  باشد  داشته  ای  مجرمانه  رفتار 
به الگوی مجرمانه  عنوان قهرمان معرفی کند،  
برای فرزند خود تبديل می شود واگر اين فرزند 
دچار آسیب شود، معلول موقعیتی است که او 
را به سمت انحراف و رفتارهای مجرمانه سوق 

داده است.
پدر  وقتی  کرد:  عنوان  ديگری  مثال  در  وی 
با استفاده  خانواده وارد زندان می شود و مادر 
در  و  کرده  رها  را  زندگی  اين  طالق،  حق  از 
از مشکالت خود  برای عبور  موارد  از  بسیاری 
دوباره ازدواج می کند، بايد ديد که سرنوشت 
اين  اين خانواده چه می شود زيرا در  فرزندان 
شرايط اين فرزندان يا به سمت جرائم خرد می 
 .... باندهای قاچاق، شرارت و  يا عضو  روند و 

می شوند.
رسالت  که  است  رو  اين  از  کرد:  تصريح  وی 
اصلی انجمن حمايت زندانیان و خیران همکار 
و  فراگیر  های  برنامه  اجرای  مجموعه،  اين  با 
حمايت جامع از خانواده زندانیان و جلوگیری 

از فروپاشی خانواده های آنها است.
کرمان  استان  در  قضائیه  قوه  عالی  نماينده 
عمومی  مجمع  اعضای  و  خیران  حمايت  از 
و  کرد  تقدير  کرمان  زندانیان  حمايت  انجمن 
زندانیان  های  خانواده  از  بسیاری  اظهارداشت: 
نیازمند، افرادی بوده اند که در شرايط خاصی 
و  باشد  خوبی  شرايط  اگر  و  اند  شده  گرفتار 
نمی  هیچوقت  کنند  زندگی  آبرومند  بتوانند 

خواند ذره ای از آبروی آنها کم شود.

گفت:  کرمان  استان  امداد  کمیته  مديرکل 
ارزش  به  کاال  سبد   500 و  هزار   54 تعداد 
مبارک  ماه  طی  تومان  میلیارد   17 حدود 
همدلی  رزمايش  طرح  راستای  در  رمضان 
و  مددجويان  بین  همدل،  ايران  برای 

نیازمندان اين استان توزيع شد.
افزود:  خبرنگاران  جمع  در  صادقی  يحیی 
در ماه مبارک رمضان امسال به دلیل شیوع 
سعی  ايجادشده  شرايط  و  کرونا  ويروس 
نیازمند  قشر  به  را  موردنیاز  خدمات  کرديم 
جامعه ارائه دهیم و به همین منظور اين نهاد 
طرح  قالب  در  آشپزخانه هايی  راه اندازی  با 
و  گرم  غذای  پخت  به  اقدام  مهدوی  اطعام 

توزيع بین نیازمندان کرده است.
آشپزخانه   46 راستا  اين  در  کرد:  بیان  وی 
استان  در سطح  رمضان  مبارک  ماه  ايام  در 
راه اندازی و با رعايت پروتکل های بهداشتی 
درمجموع 318 هزار پرس غذای گرم طبخ و 

بین خانواده های نیازمند توزيع شد.
اظهار  کرمان  استان  امداد  کمیته  مديرکل 

داشت: در سال 98 باوجود همه 
توفیقات  مشکالت  و  سختی 
شاخص ها  از  برخی  در  خوبی 
کسب کرديم و کسب مقام برتر 
بین  در  رجايی  شهید  جشنواره 
برای  استان  اجرايی  دستگاه های 
از  جمعی  معرفی  و  بار  نخستین 
نخبگان پرورش يافته کمیته امداد 
رويش  طرح  قالب  در  استان 
توفیقات  اين  ازجمله  اراده ها 

بوده است.
قابل  توجه جمع آوری  به رشد  اشاره  با  وی 
تصريح   98 سال  در  کرمان  استان  زکات 
کرد: اين نشان دهنده اعتماد مردم به اين نهاد 
استان کرمان طی سال  امداد  و کمیته  است 
گذشته به حسن اعتماد مردم موفق به کسب 

رتبه برتر زکات در کشور شد.
به   98 سال  پايان  در  کرد:  تاکید  صادقی 
حفظ  به منظور  کرونا  ويروس  شیوع  دلیل 
بهتر  خدمت رسانی  و  مددجويان  سالمت 

جهت  در  فرصت  اين  از  مددجويان  به 
مددجويان  به  غیرحضوری  خدمات رسانی 
امداد  کمیته  در  امر  اين  و  گرفته ايم  بهره 

استان نهادينه  شده است.
نیاز  از  بخشی  تأمین  به منظور  افزود:  وی 
جامعه به ماسک نیز کمیته امداد استان اقدام 
در  ماسک  تولید  کارگاه های  راه اندازی  به 
استان کرد و تاکنون بیش از يک میلیون عدد 
ماسک توسط مددجويان کمیته امداد استان 

تولید شده است.

کرمان  در  محلی  خرد  صندوق   ۵۵
فعال می شود

وجود  به  اشاره  با  کرمان  استان  امید  کارآفرينی  صندوق  مدير 
اجرای  و  بیکار  بدون  روستای  تحقق  و  محلی  خرد  صندوق های 
طرح هر روستا يک محصول گفت: در اين راستا 55 صندوق خرد 

محلی در سطح استان کرمان فعال می شود.
يوسف پور واجد با اشاره به تخصیص 102 میلیارد تومانی اعتبار از 
محل منابع مشترک صندوق توسعه ملی طی سال گذشته افزود: با 
توجه به اولويت بندی های کاری در اين صندوق 20 درصد ديگر 
به اين مبلغ اضافه شد و تا پايان سال 98 مبلغ 105 میلیارد تومان از 

محل اين صندوق تسهیالت پرداخت شد.
محل  از  و  روستايی  اعتبارات  محل  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
به  تسهیالت  فقره   28 تعداد  ملی  توسعه  صندوق  مشترک  منابع 
صندوق های خرد محلی معرفی شد که با هماهنگی سازمان ترويج 
به  اعتبار  تومان  400میلیون  و  میلیارد  يک  مبلغ  کشاورزی   جهاد 

متقاضیان پرداخت شده است.
مدير صندوق کارآفرينی امید استان کرمان افزود: پیش بینی می شود 
30 صندوق خرد محلی در شمال استان و 25 صندوق خرد محلی 

در جنوب استان از اين محل بتوانند در سال 99 فعال شوند.
بیکار و هر روستا  به استراتژی روستاهای بدون  با اشاره  پورواجد 
يک محصول گفت: در سال 98  تعداد پنج روستا از جمله روستای 
تولید  درچرخه  محصول  يک  روستای  عنوان  به  بردسیر  باغابر 
گالب، َخبِربافت به عنوان روستای بدون  بیکار، نعیم آباد زرند به 
عنوان روستا يک محصول، چرخه تولید نان، اهلل آباد و شرف آباد 
کرمان به عنوان روستاهای بدون بیکار شناسايی شدند که در حال 
ثبت نام اولیه متقاضیان در سامانه کارا و تشکیل پرونده و پرداخت 

تسهیالت به متقاضیان معرفی شده در روستاهای مربوطه هستیم.
وی تصريح کرد: در روزهای اخیر نیز روستاهای دارستان سیرجان 
و  بجگان  روستای  بافی،  محصول،گلیم  يک  روستا  عنوان  به 
و  زری بافی  محصول،  يک  روستاهای  عنوان  به  منوجان  قديرپور 
عنوان  به  ريگان  ريگ  پشت  ابراهیم آباد  روستای  دستی،  صنايع 
به  انصاری  میرآباد  روستای  دستی،  صنايع  محصول  يک  روستا 
عنوان روستای بدون بیکار، کشاورزی  با هماهنگی فرمانداری های 

مربوطه شناسايی و درحال اقدامات الزم هستند.

 کشف 174کیلو گرم تریاك درعملیات پلیس
 

فرمانده انتظامی شهرستان "بافت" از کشف 174کیلو و160گرم 
ترياک در عملیات پلیس اين شهرستان خبر داد.

 : گفت  خبر  اين  تشريح  در   " افضلی  میر  اله  "نبی  سرهنگ 
ماموران پلیس آگاهی هنگام کنترل محور  مواصالتی "بافت-

سیرجان" به يک دستگاه وانت پیکان مشکوک و آن را توقیف 
کردند.

وی اظهار داشت: ماموران پس از بازرسی تخصصی از خودرو 
موفق به کشف 174 کیلو و 164 گرم ترياک شدند.

اين رابطه،  با تشکیل پرونده در  بیان داشت:  انتظامی  اين مقام 
يک دستگاه خودرو توقیف و 2 متهم دستگیر که به همراه مواد 
مکشوفه  برای سیر مراحل قانونی تحويل مقامات قضائی شدند.

کرد:  نشان  خاطر  پايان  در  "بافت"  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شبانه  تالش  و  امکانات  تمام  از  گیری  بهره  با  انتظامی  نیروی 
مخدر  مواد  قاچاقچیان  با  کوشد  می  خود  کارکنان  روزی 
قاطعانه برخورد کند تا امنیت و آرامش مردم عزيزمان را تامین 

کند.

ريیس کل دادگستری:

انجمن حمایت از زندانیان در کرمان عملکرد موفقی دارد

تظاهرات پوستی کرونا چگونه است؟

بیش از ۵4 هزار سبد کاال بین مددجویان کرمان توزیع شد

"دنا" جدیدترین و پیشرفته ترین دستاورد متخصصان 
صنعت دفاعی/ فریب دهنده های دشمنان عازم خلیج 

فارس می شوند

بندرعباس  با حضور در  نیروهای مسلح  وزير دفاع و پشتیبانی 
از صنايع دريايی وزارت دفاع بازديد کرد و در جريان ساخت 

و تولید آخرين دستاوردهای حوزه رزم دريايی قرار گرفت.
 امیر سرتیپ حاتمی در اين حضور از مراحل پايانی ساخت و 

تجهیز ناوشکن دنا و شناور مین شکار صبا بازديد کرد.
اتمام  لزوم  بر  تأکید  با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزير 
و  صبا  مین شکار  شناور  و  دنا  ناوشکن  دفاعی  پروژه های 
آمادگی جهت تحويل به نیروهای مسلح تصريح کرد: وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصمم است در شرايط سخت 
تحريم های ظالمانه در سال جهش تولید با همت و عزم جهادی 
تولید و ساخت  با  انقالبی صنعت دفاعی  و  متعهد  متخصصین 
نیاز  مورد  دفاعی  دستاوردهای  و  تجهیزات  پیشرفته ترين 
نیروهای مسلح گام های بلندی را در تحقق شعار سال و ارتقای 

قدرت بازدارندگی دفاعی ايران اسالمی بردارد.
 امیر سرتیپ حاتمی از ناوشکن دنا به عنوان يکی از پیشرفته ترين 
و  تکمیل  با  است  امید  که  کرد  ياد  موج  کالس  شناورهای 
نیروی  به  به زودی  سامانه ها،  پیشرفته ترين  به  آن  نهايی  تجهیز 

دريايی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ايران تحويل شود.
شناور  تولید  و  ساخت  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزير 
را  دفاع  وزارت  دريايی  صنايع  سازمان  توسط  صبا  مین شکار 
گفت:  و  کرد  عنوان  دريايی  رزم  حوزه  افتخارات  از  يکی 
مین های  انواع  انهدام  و  شناسايی  مأموريت  صبا  مین شکار 
دريايی را در آب های منطقه ای به عهده دارد که ان شاءاهلل در 
آينده نزديک به نیروی دريايی راهبردی ارتش جهت اجرای 

مأموريت های خطیر واگذار می شود.

دستگیری مسافر اتوبوس درحین انتقال شیشه

مواد  کیلوگرم   4 از  بیش  کشف  از  رودبار  انتظامی  فرمانده 
روانگردان از نوع شیشه از مسافر يک اتوبوس در اين شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ "حمیدرضا فیضی" در گفت وگويی با اعالم اين خبر 
کنترل  حین  رودبار  بازرسی  و  ايست  انتظامی  ماموران  گفت: 
خودروهای عبوری در محور مواصالتی به مسافر يک دستگاه 
اتوبوس که از مسیر جنوب به شمال در حرکت بود مشکوک 

شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
اين مقام انتظامی افزود: در بازرسی از ساک دستی همراه فرد 
شیشه  نوع  از  روانگردان  مواد  گرم   990 و  کیلو   4 نظر  مورد 

کشف شد.
سیر  برای  و  دستگیر  ساله   38 متهم  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 

مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رودبار در پايان با اشاره به کارکنان 
خدوم نیروی انتظامی به صورت شبانه روزی تمام تالش خود 
کرد:  خاطرنشان  بسته اند  بکار  امنیت  و  نظم  برقراری  برای  را 
مرکز فوريت های پلیسی 110 آماده دريافت اخبار و اطالعات 
شهروندان در خصوص شناسايی، کشف و برخورد با مجرمان 

است.
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آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 9809973470100575 صادره از 
شعبه اول حقوقی بافت و در پرونده کالسه 980452 اجرايی در نظر دارد، دو دانگ سهم االرث 
آقای محمدسینايی فرزند درويش را از شش دانگ پالک 3 فرعی از 543 اصلی واقع در بخش 
40 کرمان شهرستان بافت از ماترک مرحوم درويش سینايی فرزند عوض به مبلغ هفتصد و پانزده 
میلیون ريال)دو دانگ( با کلیه متعلقات به فروش برساند ضمناً ملک موصوف ثبت و دارای پالک 
ثبتی و مفروز و با کاربری)تجاری( و ثبت می باشد و در اجاره نمی باشد)مدارکی دال بر اجاره 
بودن ارائه نگرديده است( ملک مذکور شماالً به طول 5 متر و 83 سانتیمتر به کوچه، جنوباً به طول 
5 متر و 83 سانتیمتر به همسايه، غرباً در دو قسمت ، اول که مغازه می باشد و ديواريست بطول 7 
متر و 10 سانتیمتر به ديوار همسايه، دوم بطول6 متر و يازده سانتیمتر زمین خالی به همسايه، شرقاً 
در دو قسمت، اول مغازه می باشد دارای دو لنگه درب بطول 7 متر و 10 سانتیمتر به پیاده رو بلوار 
شهید بهشتی، دوم زمین است به طول 6 متر و 11 سانتیمتر)ضمناً اين ارزيابی بدون در نظر گرفتن 
هرگونه بدهی احتمالی به شهرداری و ساير ارگان های دولتی انجام گرفته و از سمت شمال نیز 
در  9 صبح  روزچهارشنبه ساعت   1399/4/4 تاريخ  در  مزايده  باشد(،لذا  می  نشینی  دارای عقب 
محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار و قیمت ارزيابي 
شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از 
برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و 
پنج روز  تا مدت  توانند  تمايل مي  متقاضیان خريد در صورت  تمديد مي گردد.بنابراين  مزايده 
قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت 
الک و مهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و برنده 
مزايده بايد ده درصد مبلغ بهاء )کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد ضمناً به 
درخواست هايی که بعد از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری 
داده نخواهد شد. ضمناً آدرس ملک : شهرستان بافت بلوار شهید بهشتی پايین تر از مخابرات جنب 

الستیک فروشی مرادی می باشد. 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 34 (

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی شوراهای حل اختالف بافت در اجرای دادنامه شماره 9709973494300998 
باب  يک  دارد  نظر  در  اجرايی   980113 کالسه  پرونده  در  و  بافت   3 شماره  شورای  از  صادره 
مغازه تجاری به شماره پالک 3 فرعی از 1886 اصلی بخش 40 کرمان با ابعاد حدود 45 مترمربع 
عرصه و اعیانی با اسکلت آجری با سقف آجر آهن با قدمت باالی 15 سال و دارای امتیاز برق 
میلیون  پانصد  و  میلیارد  يک  کارشناسی  قیمت  به  را  کاوه  يارعلی  آقای  مالکیت  به  مشترک 
دوشنبه  روز   1399/3/27 تاريخ  در  مزايده  لذا  برساند  فروش  به  ريال(  ريال)1/500/000/000 
ساعت 8 صبح در محل اجراي احکام مدنی شوراهای حل اختالف بافت با حضور نماينده دادسرا 
برگزار وساعت 9 خاتمه می گردد و قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ 
انصراف  اخذ خواهد شد. در صورت  برنده  از  معین  مابقی ظرف مهلت  المجلس  پیشنهادی فی 
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 ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الک ومهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل 
اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ 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 ملک مذکور: شهرستان بافت 

خ مفتح نبش کوچه 23 می باشد )م الف35( 
محمدرضاعباس زاده فتح آبادی- قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 

بافت 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 9509973470100693 صادره 
از شعبه اول حقوقی و در پرونده کالسه 950740 اجرايی در نظر دارد يک ملک دارای پالک 
7 فرعی از 2096 اصلی واقع دربخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت نادعلی زرنگ فرزند 
برساند ضمناً  به فروش  ريال )ششدانگ(  میلیون  مبلغ چهارمیلیارد و سیصد و دوازده  به  خداداد 
ملک موصوف دارای پالک ثبتی و با کاربری مسکونی و تجاری، دارای عرصه بر خیابان اصلی 
با موقعیت  با موقعیت تجاری به مساحت 103 مترمربع و عرصه جبهه دوم از سمت امتداد مفتح 
مسکونی به مساحت 289/5 مترمربع می باشد ،لذا مزايده در تاريخ 1399/3/31 روز شنبه ساعت 9 
صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار و قیمت 
ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس مابقی ظرف مهلت 
معین از برنده اخذ خواهد شد. در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 
بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا  مدت  ضبط و مزايده تمديد مي گردد. 
5 روز قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از ملک مذکور پیشنهاد خود را در 
پاکت الک ومهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و 
برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ بهاء)کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد،ضمناً 
به درخواستهای که بعد از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده 
نخواهد شد، ضمناً آدرس ملک: شهرستان بافت خیابان امام خمینی میدان شهرداری جنب عمده 

فروشی شیخ پور می باشد ) م الف 27( 
غجه پور-دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
از دادگاه ارزوئیه در پرونده اجرايی 980059 که طی  9709973461301739-10/7/97 صادره 
آن آقای محسن گیالنی فرزند حسین به انجام سقف منزل مسکونی محکوم لهم و پرداخت سی 
و چهارمیلیون ريال بابت خسارت معیوب بودن شناژ کف ساختمان و از باب تسبیب به پرداخت 
خسارات دادرسی در حق آقای محمدعلی حمزه ای فرزند نیازعلی و فروزنده حمزه فرزند احمد 
و نیم عشر اجرائی  در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ايران  محکوم گرديده و از نامبرده 
يک دستگاه سمند با شماره موتور 12483008918 شاسی 83204511 به رنگ کرم بژ متالیک با 
ظرفیت 5 نفر سوخت بنزين که خودرو مذکور از ناحیه سپر جلو صندوق عقب گلگیر عقب چپ 
و راست درب عقب چپ درب جلو و گلگیر جلوی راست دارای افتاب خوردگی می باشد و 
گلگیر عقب چپ و راست و سپر عقب دارای رنگ خوردگی و بتونه می باشد که نیاز به چهار 
حلقه الستیک دارد و تا تاريخ  99/12/10  دارای بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه آسیا می باشد 
و مبلغ سیصدمیلیون ريال برآورد قیمت شده است از نامبرده يافت گرديده است. فلذا با وصف 
نماينده محترم دادگاه در مورخه يکشنبه 1399/4/1 ساعت 12ظهر در  با حضور  موجود مزايده 
محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند 
برنده شناخته می شود ضمناً افراد شرکت کننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی 
به  المجلس در پاکت در بسته تحويل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور 
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 آنها از ملک مورد نظر داده شود.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3120166154 شناسنامه  داراي  سعدا...  فرزند  لک  بخش  امام  امین  آقای 
به  سلیم  فرزند  لک  بخش  امام  سعدا...  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/3/12  شماره9900047 
وي  الفوت  حین  منحصر  وراثت  و  شده  فوت  بافت  شهر  در   1397/10/7 تاريخ  در   7 شناسنامه 

عبارتند از:
1-حمید امام بخش لک به ش ملی 3131050632 متولد1351 فرزند متوفی.

2- مجتبی امام بخش لک به ش ملی 3131066693 متولد1358 فرزند متوفی.
3- میثم امام بخش لک به ش ملی 3131480645 متولد1364 فرزند متوفی.
4- جابر امام بخش لک به ش ملی 3120026638 متولد1368 فرزند متوفی.
5- امین امام بخش لک به ش ملی 3120166154 متولد1372 فرزند متوفی.
6- شهال امام بخش لک به ش ملی 3130886575 متولد1355 فرزند متوفی.
7- ناهید امام بخش لک به ش ملی 3130074074 متولد1359 فرزند متوفی.
8- مريم امام بخش لک به ش ملی 3130962530 متولد1361 فرزند متوفی.

9- مطهره امام بخش لک فرزند محمدرضا به ش ملی 3131024356 متولد1334 همسر متوفی. 
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که 

بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   7 شناسنامه  داراي  میرزا  آقا  فرزند  میرجانی  نژاد  محمد  قلی  علی  آقای 
شماره9900152 مورخ99/3/3 توضیح داده شادروان حسین محمد نژاد میرجانی فرزند علی قلی 
به شناسنامه 4369 در تاريخ 1399/2/25 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وي عبارتند از:
1-علی قلی محمد نژاد میرجانی به ش ملی 3131103061 متولد1328 پدر متوفی.

2- منور محمد نژاد میرجانی به ش ملی 3131108029 متولد1330 مادر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که 

بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سکینه آبساالن -دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900140  دادخواست  شرح  به   506 شناسنامه  داراي  محمود  فرزند  شمسی  لیلی  خانم 
شناسنامه  به  علیار  فرزند  گوشکی  محمدی  مصطفی  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/3/10 
الفوت  حین  منحصر  وراثت  و  شده  فوت  بافت  شهر  در   1399/12/20 تاريخ  در   3120348511

وي عبارتند از:
1-علیار محمدی گوشکی به ش ملی 3131252995 متولد1347 پدر متوفی.
2- لیلی شمسی گوشکی به ش ملی 3130509951 متولد1338 مادر متوفی.

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

بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای علیرضا شیخ اسدی فرزند محمد شیخ اسدی داراي شناسنامه 79 به شرح دادخواست شماره 
29/99 مورخ99/3/12 توضیح داده شادروان محمد شیخ اسدی فرزند عباس به شناسنامه 35 در 

تاريخ 1395/9/5 در شهر بزنجان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ايران پورچنگیز به ش ش 38 متولد1328 همسر متوفی.

2- حمیدرضا شیخ اسدی به ش ش 73 متولد1351 فرزند متوفی
3- علیرضا شیخ اسدی به ش ش 79 متولد1363 فرزند متوفی

4- ناهید شیخ اسدی به ش ش 8 متولد1346 فرزند متوفی
5- فاطمه شیخ اسدی به ش ش 5 متولد1349 فرزند متوفی

6- نوريه شیخ اسدی به ش ش 36 متولد1356 فرزند متوفی
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که 

بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
فرهادی-دفتر شورای حل اختالف شماره 8 شهر بزنجان

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   107 شناسنامه  داراي  امیدعلی  فرزند  بافتی  الدينی  شمس  ايرج  آقای 
شماره9900171 مورخ99/3/10 توضیح داده شادروان امیدعلی شمس الدينی بافتی فرزند مشهدی 
قنبر به شناسنامه 1440 در تاريخ 1399/2/4 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وي عبارتند از:
1-ايرج شمس الدينی بافتی به ش ملی 3130841806 متولد1345 فرزند متوفی.

2- محمدعلی شمس الدينی بافتی به ش ملی 3130821155 متولد1340 فرزند متوفی.
3- مجید شمس الدينی بافتی به ش ملی 3130854320 متولد1348 فرزند متوفی.

4- مسعود شمس الدينی بافتی به ش ملی 3130865349 متولد1351 فرزند متوفی.
5- منصور شمس الدينی بافتی به ش ملی 3130908420 متولد1358 فرزند متوفی.
6- بدری شمس الدينی بافتی به ش ملی 3130816471 متولد1339 فرزند متوفی.
7- سیما شمس الدينی بافتی به ش ملی 3130032861 متولد1354 فرزند متوفی.

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

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم لیلی مرادی ُکر فرزند يارا... داراي شناسنامه 3031708997 به شرح دادخواست شماره9900164 
تاريخ  در   27 شناسنامه  به  آقارضا  فرزند  ُکر  خدارضامرادی  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/3/7 

1399/2/13 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-لیلی مرادی ُکر فرزند يارا...به ش ملی 3031708997 متولد1338 همسر متوفی.

2- علیرضامرادی ُکربه ش ملی3130520910 متولد1359 فرزند متوفی.

3- مرضیه مرادی ُکربه ش ملی3131304324 متولد1361 فرزند متوفی.
4-  محبوبه مرادی ُکربه ش ملی3120202509 متولد1371 فرزند متوفی.

5- مهديه مرادی ُکربه ش ملی312س0109959 متولد1369 فرزند متوفی.
6- آمنه مرادی ُکربه ش ملی3131321245 متولد1363 فرزند متوفی.

7- معصومه مرادی ُکربه ش ملی3120226467 متولد1374 فرزند متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3120213901 شناسنامه  داراي  علیرضا  فرزند  آرمند  خديجه  خانم 
شماره9900139 مورخ99/3/7 توضیح داده شادروان علیرضا آرمند فرزند غالمرضا به شناسنامه 9 در 

تاريخ 1398/10/11 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-رضوان آرمند به ش ملی 3120055492 متولد1368 فرزند متوفی.
2- محبوبه آرمند به ش ملی 3120192406 متولد1369 فرزند متوفی.
3- خديجه آرمند به ش ملی 3120213901 متولد1374 فرزند متوفی.

4- نسیم آرمند به ش ملی 3120338486 متولد1380 فرزند متوفی.
5-پوران آرمند به ش ملی 3130981306 متولد1363 فرزند متوفی.

6- داريوش آرمند به ش ملی 3131473045 متولد1364 فرزند متوفی.
7- توران آرمند به ش ملی 3131486155 متولد1365 فرزند متوفی.

8- جیران سلطانی نژاد به ش ملی 3130579591 متولد1338 همسر متوفی.
9-غالمرضا آرمند به ش ملی 3130218335 متولد1305پدر متوفی.

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

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3130577866 شناسنامه  داراي  نورعلی  فرزند  نژاد  سلطانی  زرافشان  خانم 
شماره9900172 مورخ99/3/10 توضیح داده شادروان فوالد محسنی تکلو فرزند قهرمان به شناسنامه 

41 در تاريخ 1388/10/16 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-زرافشان سلطانی نژاد فرزند نورعلی به ش ملی 3130577866 متولد1349 همسر متوفی.

2- حسین محسنی تکلوبه ش ملی3130807454 متولد1337 فرزند متوفی.
3- عباس محسنی تکلوبه ش ملی3130844147 متولد1345 فرزند متوفی
4- رضا محسنی تکلوبه ش ملی3120449962 متولد1388 فرزند متوفی.

5- صنوبر محسنی تکلوبه ش ملی3130775382 متولد1328 فرزند متوفی.
6- شاه نساء محسنی تکلوبه ش ملی3130855165 متولد1348 فرزند متوفی.

7- منور محسنی تکلوبه ش ملی3130797483 متولد1334 فرزند متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900073  دادخواست  شرح  به   55 شناسنامه  داراي  حسین  فرزند  زوار  فرهاد  آقای 
مورخ99/3/6 توضیح داده شادروان طیبه مهدی پور رابری فرزند محمد حسن به شناسنامه 2614 در 

تاريخ 1398/11/20 در شهر رابر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مريم کريمی فر به ش ش 93 متولد1356 فرزند متوفی.
2- اختر کريمی فر به ش ش 45 متولد1341 فرزند متوفی.

3- نرجس کريمی فر به ش ش 12 متولد1346 فرزند متوفی.
4- اشرف زوار به ش ش 3347 متولد1336 فرزند متوفی.
5- مهرداد زوار به ش ش 3645 متولد1343 فرزند متوفی.

6- مجید زوار به ش ش 3953 متولد1348 فرزند متوفی.
7- فرهاد زوار به ش ش 55 متولد1342 فرزند متوفی.

8- محسن کريمی فر به ش ش 94 متولد1356 فرزند متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
خواجه حسنی -دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3120092142 شناسنامه  داراي  داوود  فرزند  گوغری  شهسواری  میثم  آقای 
به  فرزند درويش  داده شادروان داوود شهسواری گوغری  شماره9900154 مورخ99/3/7 توضیح 
وي  الفوت  حین  منحصر  وراثت  و  شده  فوت  بافت  شهر  در   1395/12/21 تاريخ  در   2 شناسنامه 

عبارتند از:
1-شهین شهسواری گوغری به ش ملی 3131445467 متولد1353 فرزند متوفی.
2- مهین شهسواری گوغری به ش ملی 3130717048 متولد1356 فرزند متوفی.
3- منیژه شهسواری گوغری به ش ملی 3130717013 متولد1355 فرزند متوفی.

4- نسرين شهسواری گوغری به ش ملی 3130716580 متولد1350 فرزند متوفی.
5- بصیره شهسواری گوغری به ش ملی 3130623061 متولد1359 فرزند متوفی.

6- میثم شهسواری گوغری به ش ملی 3120092142 متولد1370 فرزند متوفی.
7- خديجه شهسواری گوغری به ش ملی 3131468351 متولد1363 فرزند متوفی.
8- مهدی شهسواری گوغری به ش ملی 3131519177 متولد1367 فرزند متوفی.

9- زلیخا آوش به ش ملی 3131374039 متولد1330 همسر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900158  دادخواست  شرح  به   127 شناسنامه  داراي  علی  فرزند  ناصرنیا  حسینعلی  آقای 
تاريخ  در   2052 شناسنامه  به  سعادتقلی  فرزند  سپیدبر  علی  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/3/3 

1384/5/28 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ثمن گل سپیدبربه ش ملی 3131369124 متولد1328 فرزند متوفی.

2- محمدجواد سپیدبربه ش ملی 3131370211 متولد1329 فرزند متوفی.
3- مهديه سپیدبربه ش ملی 3131470615 متولد1364 فرزند متوفی.

4- حسنعلی ناصرنیا به ش ملی 3131393424 متولد1335 فرزند متوفی.
5- حسینعلی ناصرنیا ش ملی 3130568239 متولد1333 فرزند متوفی.

6- مهناز امیری گوشکی به ش ملی 3131212691 متولد1328 همسر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900158  دادخواست  شرح  به   127 شناسنامه  داراي  علی  فرزند  ناصرنیا  حسینعلی  آقای 
مورخ99/3/3 توضیح داده شادروان گلشاد سلطانی نژاد فرزند صمدا... به شناسنامه 156 در تاريخ 

1347/6/1 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ثمن گل سپیدبربه ش ملی 3131369124 متولد1328 فرزند متوفی.

2- محمدجواد سپیدبربه ش ملی 3131370211 متولد1329 فرزند متوفی.
3- حسنعلی ناصرنیا به ش ملی 3131393424 متولد1335 فرزند متوفی.

4- حسینعلی ناصرنیا ش ملی 3130568239 متولد1333 فرزند متوفی.
6- علی سپیدبر به ش ملی3130020500 متولد1306 همسر متوفی.

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

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست شماره9900179  به شرح  شناسنامه 119  داراي  فرزند صمدا...  زاده  قاسم  رامش  خانم 
تاريخ  در   7 شناسنامه  به  ا...  عین  فرزند  زاده  قاسم  فريبرز  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/3/11 

1396/10/12 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-رامش قاسم زاده به ش ملی 3130853537 متولد1348 همسر متوفی.
2- فاطمه قاسم زاده به ش ملی 3120313025 متولد1379 فرزند متوفی
3- فربد قاسم زاده به ش ملی 3120546232 متولد1391 فرزند متوفی.

4- عین ا... قاسم زاده به ش ملی 3130020667 متولد1310 پدر متوفی 
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

با  کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مديرکل 
بیان اينکه 6 هزار شغل برای زنان اين استان طی يک 
سال گذشته ايجاد شده، گفت: طی اين مدت اداره 
تعاون مبلغ 9میلیارد تومان تسهیالت برای راه اندازی 

مشاغل خانگی هزينه کرده است.
افزود:  خبرنگاران  جمع  در  حسینی  السادات  فاطمه 
 542 و  هزار   2 برای  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
بانوان  به  تسهیالت  تومان  میلیارد   59 از  بیش  طرح 

سرپرست خانوار پرداخت کرده است.
بانوان با  وی اظهار داشت: مرکز رشد کسب و کار 
همکاری پارک علم و فناوری و با رويکرد فناوری 
احداث شده که در اين زمینه 12 شرکت دانش بنیان 
علمی  معاونت  از  اعتبار  تومان  میلیون  و450  ايجاد 

رياست جمهوری دريافت شده است.
کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مديرکل 
ادامه داد: اداره کل بهزيستی نیز به هزار و 123 نفر از 
بانوان اين استان افزون  بر 32 میلیارد تومان تسهیالت 

ارائه کرد.
720 نیروگاه خورشیدی برای زنان سرپرست خانوار 

راه اندازی شد
توسط  نیز  خورشیدی  نیروگاه   720 گفت:  حسینی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( به منظور ايجاد اشتغال 
اندازی  راه  کرمان  در  خانوار  سرپرست  زنان  برای 

شده است.
بازار  صورت  به  سمابانو  سامانه  اينکه  بیان  با  وی 
شیوع کرونا  ايام  در  و  کند  می  فعالیت  الکترونیکی 
بانوان کرمانی در تولید گان و ماسک مشارکت 95 

درصدی داشته اند.
ايثارگری يکی از ويزگی های  بیان اينکه  با  حسینی 
بانوان کرمانی است اظهار داشت: بانوان کرمانی در 
را  نخست کشور  رتبه  زنان  اجتماعی  مشارکت  نرخ 

دارند.
با  کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مديرکل 
اشاره به اينکه دامنه فعالیت دفاتر امور بانوان گسترده 
در  موثری  بسیار  نقش  و  جايگاه  زنان  گفت:  است 
تربیت فرزندان، روانشناسی و آگاه سازی در مسائل 

مختلف دارند.

مادران  نقش  به  که  مقدار  آن  ما  جامعه  افزود:  وی 
در مسائل تربیتی بها می دهد به نقش پدران در اين 
عرصه اهمیت نمی دهد و  اين يک خال در خانواده 

به شمار می رود.
تشکیل  کرد:  تصريح  حسینی 
اداره کل بانوان به دلیل جايگاه 
لذا  است  قشر  اين  اهمیت  و 
کمک  برای  بانوان  امور  دفاتر 
و تسهیلگری در مسائل تربیتی، 
خانواده و زنان تشکیل شده تا 
نیاز  برای  را  الزم  های  برنامه 
تدارک  را  زنان  و  دختران 

ببینند.
وی هدف از تشکیل اداره کل 
امور بانوان را ارتقا جايگاه زنان 
افزود:  و  اعالم کرد  و دختران 

اداره  اين  اهداف  ديگر  از  نیز  خانواده  بنیان  تحکیم 
کل است.

کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مديرکل 
اظهار داشت: نیمی از جمعیت استان کرمان را زنان 
تشکیل می دهند که سرمايه اجتماعی عظیمی است و 

بايد برای آن برنامه ريزی شود.
وی با اشاره به اينکه 700 هزار نفر از بانوان کرمانی را 
روستايیان تشکیل می دهند افزود: بانوان کرمانی در 
نرخ مشارکت اجتماعی رتبه نخست کشور را دارند.

حسینی تصريح کرد: حدود 300 بانوی دهیار و عضو 
شورا در اين استان فعالیت  می کنند و کرمان افزون 

بر6 هزار بانوی فرهیخته را پرورش داده است.
رتبه  بانوان  اشتغال  نرخ  در  کرمان  داد:  ادامه  وی 
چهاردهم کشور و در نرخ بیکاری دختران تحصیل 

کرده نیز در رتبه 16 کشور قرار دارد.
و  آموزش  در  ها  خانواده  های  موفقیت  کلید  شاه 

آگاهی است
با  کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مديرکل 
اشاره به فعالیت های اين اداره کل طی سال گذذشته 
بانوان  امور  گفت:  دستگاهی  بین  تعامل  به  توجه  با 
در حوزه زنان، خانواده و کودکان سیاست گذاری 
می کند و مهم ترين محور و شاه کلید موفقیت در 
اعضای  به  الزم  آگاهی  و  آموزش  ارائه  خانواده 

خانواده است.
وی تاکید کرد: 70 درصد آموزش های برنامه ريزی 
بنیان  تحکیم  رويکرد  با  ها  خانواده  به  شده  ارائه  و 

خانواده است.
حسینی گفت: در يک طرح خالقانه برای گروه های 

مختلف استان دوره های آموزشی برگزار کرديم و 
نیز  آموزی  دانش  مشاوره  و  فرهنگی  سفیران  طرح 

برای دانش آموزان دختر پايه دهم برگزار شد.
ارائه شده  تاکید کرد: 10 درصد آموزش های  وی 
بانوان بوده و  طی سال گذشته در حوزه کارآفرينی 
مشاوره  های  نیزآموزش  کرونا  ويروس  شیوع  زمان 

ای از طريق فضای مجازی انجام می شود.
کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مديرکل 
بانوی کارآفرين در  بر 2 هزار و 200  افزون  گفت: 
استان کرمان وجود دارد و 10 خانه مهارت طی سال 
استان  در  ای  حرفه  و  فنی  کل  اداره  توسط  گذشته 

کرمان تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: طرح سه ساله اشتغال پايدار برای 
سال  طی  کرمان  شهر  در  نشین  حاشیه  بانوی   950
امور زنان و خانواده  با حمايت معاونت  قبل گذشته 

رياست جمهوری به مرحله اجرا در آمد.
حسینی همچنین به راه اندازی مرکز ماده 16 زنان در 
کرمان اشاره و تصريح کرد: طرح خالقانه "ريحان" 
در بخش های روانشناختی، جامعه شناختی و اشتغال 
به  گذشته  سال  طی  استان  اين  ديده  آسیب  بانوان 

مرحله اجرا در آورديم.
وی گفت: سال گذذشته نیز 6 طرح استانی در زمینه 
بانوان روستايی،  اجتماعی  روانی  توانمندسازی  های 
زده،  سیل  مناطق  زنان  از  اجتماعی  روانی  حمايت 
و  "کمند"  عنوان  با  دانشجويی  رويداد  برگزاری 
تصويب سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده در کرمان  

به مرحله اجرا در آمد.

کرمان  استان  زيست  محیط  حفاظت  مديرکل 
گفت: سیگار فارغ از تمام آسیب هايی که برای 
بسیار  ماده  يک  عنوان  به  دارد  دنبال  به  انسان 
خطرناک برای طبیعت شناخته می شود چون در 
از فلزات  تا 4000 ماده خطرناک اعم  فیلتر آن 
سنگین وجود دارد که تجزيه آن در طبیعت بین 

يک تا 36 ماه طول می کشد.
گو  و  گفت   در  دوشنبه  روز  شاکری  مرجان 
فیلتر  از  درصد   90 افزود:  ايرنا  خبرنگار  با 
سلولز  اَِستان  از  جهان  در  تولیدی  سیگارهای 
است که به سختی تجزيه می شوند و اين ماده به 
دلیل دارا بودن مواد شیمیايی و خطرناک عالوه 
بر تهديد محیط زيست، سالمت انسان، گیاهان و 

ساير جانداران را به مخاطره می اندازد.
وی تصريح کرد: تجزيه و تخريب اَِستان سلولز 
تا دو  بین يک  در طبیعت در شرايط بی هوازی 
ماه، در خاک بین شش تا 9 ماه و در آب های 
يکی  بنابراين  می کشد  طول  ماه   36 شیرين 
استعمال  از  ناشی  زيست محیطی  معضالت  از 
دخانیات از جمله سیگار صرف نظر از ضررهای 
)فیلتر  سیگارها  ته  دفع  انسان ها،  سالمت  بر  آن 
آلودگی  که  است  زيست  محیط  در  سیگار( 

خاک و اثرات منفی در رشد گیاهان، 
جانداران و پرندگان را به دنبال دارد.

برای  جدی  تهديدی  سیگار  فیتلر 
مسمومیت آبزيان 

زيست  محیط  حفاظت  مديرکل 
فیلتر  داشت:  بیان  کرمان  استان 
باران  و  روان آب ها  طريق  از  سیگار 
ورود  با  و  منتقل  آبی  جريان های  به 
مسمومیت  سبب  غذايی  زنجیره  به 
پستانداران دريايی، موجودات آبزی، 
الک پشت ها و غیره می شود و تنوع 

زيستی را تهديد می کند.
شاکری گفت: فیلتر سیگار دارای مواد شیمیايی 
آسیب  باعث  که  است  نیز  خطرناک  متعدد 
بالغ  همچنین  می شود  زيست  محیط  به  رساندن 
استعمال  اثر  بر  شیمیايی  ترکیب  هزار  چهار  بر 
سیگار حاصل می شود که سه هزار مورد آن در 
فاز گازی و 1000 مورد آن در فاز جامد و نیمه 

جامد از جمله فیلتر سیگار است.
وی با بیان اينکه هیدروکربن های پلی آرماتیک، 
نیتروز آمین ها، آمین های آرماتیک، فرمالدئید، 
آلومینیوم،  نظیر  سمی  فلزات  و  بنزن  استالدئید، 

از  کادمیم  و  نیکل  کرم،  سلنیم،  سرب،  روی، 
شکل  به  که  است  خطرناک  مواد  اين  جمله 
بیش از 60 ماده شیمیايی ترکیبی دارای خاصیت 
سرطان زايی تولید می شود خاطرنشان کرد: اين 
سبب  زيست  محیط  به  ورود  با  خطرناک  مواد 
آلودگی آب، خاک و هوا می شوند و سالمتی 

انسان و تنوع زيستی را نشانه می گیرند.
کرمان  استان  زيست  محیط  حفاظت  مديرکل 
بهترين  از  سیگار  فیلتر  دور  کاغذ  داشت:  بیان 
که  است  شیت«  »ورق های  يعنی  کاغذ  جنس 

برای تولید آن درختان زيادی نابود می شود.

دادگاه خانواده شهر  به گفته رئیس شعبه ششم 
وارده  پرونده های  از  بسیاری  بررسی  کرمان 
سطح  افزايش  که  می دهد  نشان  دادگاه  اين  به 
سواد و درآمد افراد از خشونت های خانوادگی 

پیشگیری نمی کند.
دوشنبه  روز  بهائی  شیخ  محمد  الدين  جمال 
افزود:   ، ها  رسانه  به  مطلب  اين  اعالم  ضمن 
زيرا در بسیاری از پرونده های وارده به دادگاه 
وجود  با  زوجین  که  شود  می  مشاهده  خانواده 
اختالفات  دچار  مناسب  رفاه  و  باال  تحصیالت 
نیز  بوده و حتی ضرب و جرح و توهین  جدی 

در بین آنان وجود دارد.
کارآمد  روز،  به  قوانین  از  خانواده  قاضی  اين 
نیازها و منطبق به نگاه نسل جديد  با  و متناسب 
برد  نام  نیازهای کنونی حوزه خانواده  عنوان  به 
های  خشونت  کاهش  راهکارهای  منزله  به  که 

خانوادگی می توان به آن امید بست .
حاضر  حال  در  که  مطلب  اين  به  اشاره  با  وی 
قوانین خوبی در حوزه خانواده در کشور وجود 
قانون  تنها  ايران  در  قانون خانواده  افزود:  دارد، 
فارغ از تشريفات است که در حوزه حمايت از 
اما  به خوبی ورود کرده  بانوان  به ويژه  خانواده 
با  تناسب آن  به روز شده و  بايد  نیز  اين قوانین 

جامعه امروز حفظ شود.
دادگاه خانواده شهر کرمان،  رئیس شعبه ششم 
عوامل  جمله  از  را  غیرتخصصی  های  مشاوره 
ادامه  و  برشمرد  خانواده  حوزه  در  زا  آسیب 
ساير  برعکس  ايران  در  ازدواج  موضوع  داد: 
کشورها تنها ازدواج دو فرد با يکديگر نیست، 

فرهنگ  دو  ازدواج  بلکه 
بايد  و  است  خانواده  دو  و 
اصیل  فرهنگ  با  متناسب 
در  موجود  و شرايط  ايرانی 
اين زمینه برنامه ريزی شود.

شیخ بهايی بابیان اين مطلب 
دادخواست  از  بسیاری  که 
زوجین  توسط  طالق  های 
مشترک  فرزندان  همراه  به 
معتقدم  کرد:  عنوان  است، 
که احکام طالق به ويژه در 

فوری صادر  و  موقع  به  اگر  توافقی  طالق های 
شود، احتمال بازگشت زوجین را افزايش داده و 
از آسیب های ناشی از ازدواج مجدد، طالق با 

وجود فرزند جلوگیری میکند.
ازدواج  اسالم،  ديدگاه  از  کرد:  تصريح  وی 
عبادت است اما احکام، وظايف و شرايطی دارد 
وظايف  رابطه  اين  در  و  شوند  رعايت  بايد  که 
تبیین  خوبی  به  مرد  و  زن  تفکیک  به  همسران 
زندگی  يک  توان  می  آنها  اجرای  با  که  شده 
زيرا  ساخت  محقق  را  دغدغه  بدون  و  شیرين 
قوی  بسیار  اسالم  احکام  روانشناسی  ديدگاه 

است.
رئیس شعبه ششم دادگاه خانواده شهر کرمان با 
از صحبت  بسیاری  متاسفانه  اين مطلب که  بیان 
های ضروری میان زوجین ناگفته باقی می ماند 
و در بسیاری از موارد موجب بروز اختالفات می 
شود، گفت: اين صحبت ها و ناگفته ها در هیچ 
کجا حتی صدا و سیما نیز بیان نمی شود و اين 

در حالی است که بسیاری از اين صحبت ها را 
می توان در قالب های نمايشی، سینمايی و تئاتر 
به جامعه عرضه کرد و البته اخیرا مواردی از اين 
نمونه گفتمان ها در سريال های عرضه شده در 
زيرخاکی  مجموعه  در  جمله  از  سیما  و  صدا 
برای  که  زمانی  حتی  زوجین  که  شده  مشاهده 
بدبختی ها و گرفتاری های خود گريه می کنند 
دلگرمی  موجب  شان  کردن  صحبت  نوع  نیز، 

برای تداوم يک زندگی خوب است.
اين قاضی حوزه خانواده با تاکید بر اين مطلب 
که برای جزء به جزء مسائل خانواده بايد متناسب 
کرد،  ريزی  برنامه  اسالمی  و  ايرانی  فرهنگ  با 
ادامه داد: بسیاری از زوجین در حالی برای حل 
مشکالت خود از فضای مجازی بهره می گیرند 
که متخصصان اين حوزه يا اصال ورودی به آن 
نداشته اند و يا ورود به موقعی انجام نشده است.

غیر  و  ديرهنگام  ورود  کرد:  تاکید  بهائی  شیخ 
مجازی  فضای  در  خانواده  مسائل  به  تخصصی 
موجب شده که افراد از سلبريتی ها و افرادی که 

شايستگی الزم را ندارند، آموزش ببینند.

قاضی خانواده :
افزایش سواد و درآمد از خشونت های خانوادگی پیشگیری نمی کند

مديرکل امور بانوان: 
۶ هزار شغل برای زنان کرمانی ایجاد شد

تجزیه مواد خطرناك سیگار در طبیعت سه سال طول می کشد



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  : کرمان تکثیر 

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. 

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

دستگیری  از  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مديرکل غله استان کرمان و معاون اين اداره به اتهام 

فساد اداری و اخذ رشوه خبر داد.
معاون  و  مديرکل  دستگیری  به  اشاره  با  موحد  يداله 
اداری مالی اداره کل غله استان کرمان اظهار داشت: 
در پی رصد و گزارشات واصله به اداره کل اطالعات 
ادارات  از  اداری در يکی  بر فساد  مبنی  استان کرمان 
و  گزارشات  صحت  و  ارزيابی  و  کرمان  استان  کل 
توسط  قضايی  دستور  و  هماهنگی  با  اطالعاتی  رصد 
بازپرس ويژه و تکمیل تحقیقات؛ مديرکل مذکور به 

همراهی معاون اين اداره دستگیر شدند.
مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  ساالری  دادخدا 
با اشاره به اينکه  استان کرمان نیز در تشريح اين خبر 
در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که مشارالیه 
از  ريال  میلیاردها  تاکنون  اداری  امور  انجام  جهت 
ارباب رجوع تحت عنوان هديه و رشوه دريافت کرده 
است اظهار داشت: اين اقدامات با همکاری معاون اين 

اداره انجام شده است.
واحدی  چند  منزل  يک  وجوه  اين  با  داد:  ادامه  وی 
در شهر کرمان احداث و در بازرسی از منزل وی در 
يکی از شهرستان ها تعداد 30 قطعه سکه طال که داخل 
اسباب بازی جاسازی و از طريق نامشروع تحصیل شده 

بود کشف و توقیف شد.
افزود:  استان کرمان  انقالب مرکز  دادستان عمومی و 

در  اخذ رشوه  اتهام  به  متهمین 
از  حاصل  اموال  و  بازداشت 
مسکونی  منزل  جمله  از  جرم 
از  حاصل  اموال  عنوان  به 
تحقیق  امر  و  شد  توقیف  جرم 
و  شرکاء  و  متهمین  ساير  از 

معاونین جرم ادامه دارد.
توقیف  اموال  کرد:  بیان  وی 
متهمین  از  شده  کشف  و 
کار  و  ارزيابی  ريال  میلیاردها 
حاصل  اموال  ساير  شناسايی 
خواهد  ادامه  متهمین  جرم  از 

داشت.

مجموعه  از  تشکر  و  تقدير  ضمن  پايان  در  ساالری 
با مفسدين اداری  اداره کل اطالعات در امر برخورد 
و اقتصادی اعالم کرد: در راستای تحقق اوامر رياست 
قضائیه مبنی بر برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری اين 
راه با قاطعیت ادامه و با مجرمین در هر پست و مقامی 

باشند برخورد انقالبی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به تاکیدات رياست قوه قضائیه در برخورد 
با فساد، خاطرنشان کرد: براساس تاکیدات رياست قوه 
قضائیه مبنی بر اينکه هاضمه نظام اسالمی فساد را نمی 
پذيرد و فسادناپذير است، اقدامات الزم برای شناسايی 

با پشتیبانی  با متهمان ايجاد فساد در جامعه  و برخورد 
مراجع  توسط  و  قانون  چارچوب  در  قضائی  کامل 
از  فردی  هیچ  و  شود  می  انجام  انتظامی  و  اطالعاتی 
هیچ گروه، حزب و طبقه اجتماعی، در صورت انجام 
اقدامات خالف و فسادبرانگیز نبايد خود را مصون از 

برخورد قضائی بداند.
ظهر  پرونده  اين  متهمان  دستگیری  تسنیم  گزارش  به 
غله  کل  اداره  محل  از  جاری  ماه  خرداد   8 پنجشنبه 
اطالعات  کل  اداره  توسط  کار  دفتر  و  کرمان  استان 

استان کرمان انجام شد.

در جلسه تنظیم بازار استان کرمان داليل گرانی 
مرغ در استان بررسی شد و موارد چون کاهش 
تولید مرغ و جوجه ريزی تا توزيع مرغ منجمد در 

استان مطرح شد.
و  معدن  صنعت،  مديرکل  حسینی نژاد  مهدی 
اشاره  با  جلسه  اين  در  کرمان  استان  تجارت 
است  درصد   21 کرمان  استان  تورم  اينکه  به 
اظهار  است  خوب  استان ها  ساير  به  نسبت  که 
داشت: بیشترين جريمه ای که داشته ايم در بحث 

گرانفروشی در سطح بازار بوده است.
استان کرمان  تجارت  و  معدن  مديرکل صنعت، 
با بیان اينکه سرانه مصرف استان کرمان در طول 
مثال  عنوان  به  افزود:  است  شده  شناسايی  سال 

و  هزار   74 سال  در  کرمان  استان  مرغ  مصرف  میزان 
600 تن است.

و  معدن  صنعت،  بازرگانی  امور  معاون  خسروی  سینا 
تجارت شمال استان کرمان در اين جلسه اظهار داشت: 

بسته شدن تاالرها و کم شدن تقاضای خريد مرغ باعث 
شد ضرر و زيان زيادی نصیب مرغداران استان شود و 

قیمت کاهش پیدا کرد.
بازرگانی صنعت، معدن و تجارت شمال  امور  معاون 
با بیان اينکه در چند روز گذشته قیمت  استان کرمان 

مرغ افزايش پیدا کرده است و حتی در يک روز 
پیش بینی  افزود:  رسید  تومان   500 و  هزار   14 به 
می شود با توجه به کاهش تولید و جوجه ريزی و 
پیدا  افزايش  استان  در  مرغ  قیمت  تقاضا  افزايش 

کند.
دام  امور  پشتیبانی  مديرکل  بنی اسدی  مهدی 
از  بیش  اينکه  بیان  با  جلسه  اين  در  کرمان  استان 
45 تن مرغ منجمد موجود در استان است که بايد 
بالفاصله با توجه به تاريخ مصرف آنها توزيع شود 
افزود: 660 تن مرغ نیز از ابتدای سال از مرغداران 

استان خريداری شده است.
گفت وگوی  شورای  جلسه  در  کرمان  استاندار 
عنوان  با  کرمان  استان  خصوصی  بخش  و  دولت 
داريم  پیش  نیم  و  سال  دو  از  صورتجلسه ای  اينکه 
در  آن  عرضه  و  مرغ  تولید  زنجیره  شد  قرار  که 
برای حل  اراده ای  متاسفانه  استان تشکیل شود گفت: 

مشکالت صنعت مرغ در استان کرمان نیست.

جهاد  وزارت  گفت:  کرمان  استاندار 
کشاورزی عضو کمیسیون تنظیم بازار کشور 
است و بايد در اين جلسات از حق کشاورزان 
دفاع کند نه اينکه بگويد ما يک رای داريم.

گفت وگوی  شورای  در  فدائی  محمدجواد 
کرمان  استان  خصوصی  بخش  و  دولت 
در  مشکالت  طرح  و  بیان  اينکه  به  اشاره  با 
حل آنها به تنهايی اثری ندارد اظهار داشت:  
بیان مشکالت وقتی اثر دارد که راهکار حل 
بیان شود و پیشنهادات  نیز همراه آن  مشکل 
در  استان  مشکالت  برای  را  خود  عملی 
پیگیری  تا  کنید  عنوان  مختلف  بخش های 

شود.
استاندار کرمان با عنوان اينکه صورتجلسه ای از دو سال 
و نیم پیش داريم که قرار شد زنجیره تولید مرغ و عرضه 
برای  اراده ای  متاسفانه  افزود:  استان تشکیل شود  آن در 

حل مشکالت صنعت مرغ در استان کرمان نیست.
وی با بیان اينکه تعرفه ای که برای صادرات محصوالت 
کشاورزی  به  زيادی  ضربه  شد  گذاشته  کشاورزی 
عضو  کشاورزی  جهاد  وزارت  گفت:  زد  کرمان  استان 
کمیسیون تنظیم بازار کشور است و بايد در اين جلسات 
با پیشنهادات منطقی از حق کشاورزان دفاع کند نه اينکه 

بگويد ما يک رای در اين جلسه داريم.
استان  شمال  کشاورزی  جهاد  مديرکل  سعیدی  عباس 

کرمان در اين جلسه با بیان اينکه 4 هزار و 200 خانوار 
اين  داشت:  اظهار  داريم  کرمان  استان  در  عشايری 

خانوارها در بخش دام خسارت زيادی ديده اند.
افزود:  کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  مديرکل 
عشاير استان کرمان به دلیل عدم حمل محصوالت خود و 
عدم مصرف محصوالت عشايری به دلیل شیوع ويروس 

کرونا آسیب اقتصادی جدی ديدند.
وی با عنوان اينکه 660 تن مرغ مازاد استان کرمان توسط 
پشتیبانی امور دام استان از مرغداران خريداری شده است 
در  آماده کشتار  دام سبک  راس   600 و  هزار   5 گفت: 
استان کرمان وجود دارد که مجوز خريد آن به پشتیبانی 

امور دام استان داده شده است.

استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  مديرکل 
مبارزه  در  سهل انگاری  اينکه  بیان  با  کرمان 
به دنبال  زيادی  آسیب  صحرايی  ملخ  با 
قلعه گنج  فرودگاه  باند  احداث  گفت:  دارد، 

ضرورت دارد.
ستاد  جلسه  در  امروز  ظهر  برخوری  سعید 
حضور  با  که  کرمان  استان  بحران  مديريت 
سالن  در  کرمان  استاندار  فدائی  محمدجواد 
شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد 
با ملخ  "از سال گذشته مبارزه  اينکه  با اعالم 
استان  جنوبی  شهرستان  هفت  در  صحرايی 
داشت:  اظهار  داريم"  برنامه  در  را  کرمان 
و  قلعه گنج  شهرستان های  در  بیشتر  امسال 

رودبار جنوب درگیر مبارزه با ملخ صحرايی هستیم.
ملخ  تکثیر  و  برای جذب  جازموريان  اينکه  ابراز  با  وی 
سال  در  گفت:  است  مساعدی  بسیار  منطقه  صحرايی 
ملخ  با  مبارزه  هکتار   800 و  هزار   26 تاکنون  جاری 

صحرايی داشته ايم.
با  کرمان  استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  مديرکل 
يادآوری اينکه "اين ملخ های صحرايی از سمت عربستان 
به کشور ما می آيند و با وجود سرسبزی جازموريان ملخ 
آمادگی  افزود:  می شوند"  منطقه  اين  جذب  صحرايی 
کامل برای ورود دسته های پروازی ملخ بايد داشته باشیم 

تا بالفاصله آن را از بین ببريم.
وی با بیان اينکه در هر دسته پروازی امکان دارد میلیون ها 
به عنوان  جازموريان  داد:  ادامه  شود  وارد  منطقه  به  ملخ 
يکی از کانون های ملخ صحرايی در جهان شناخته شده 

است.
منطقه  در  ديده بان  نفر  "هشت  اينکه  عنوان  با  برخوری 
داريم که مرتب منطقه را پايش می کنند" گفت: نخستین 
ريزش ملخ صحرايی در اين منطقه از 25 اسفند در سال 

گذشته بوده است.
با  مبارزه  گذشته  سال  اسفند   26 از  اينکه  ابراز  با  وی 
است  شده  انجام  سم پاشی  و  آغاز  صحرايی  ملخ های 

اضافه کرد: احداث فوری باند فرودگاه در منطقه صوالن 
قلعه گنج ضرورت دارد.

مديرکل جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان با تأکید به 
اينکه "برای مبارزه جدی با ملخ های صحرايی در منطقه 
نقدی  به صورت  تومان  میلیارد   9 حدود  مبلغی   نیازمند 
هستیم" گفت: باند فرودگاه غرب جازموريان نیز نیازمند 

مرمت و بازسازی است.
دستگاه خودروی کمکدار  به 20  اينکه  به  اشاره  با  وی 
صعب العبور  و  باتالقی  منطقه  از  عبور  و  سم پاشی  برای 
با  نیاز است تصريح کرد: اگر در مبارزه  نیز  جازموريان 
ملخ های صحرايی سهل انگاری شود استان کرمان آسیب 

زيادی را در تخريب مرتع خواهد ديد.
نتوانستیم  هنوز  گذشته  سال  "از  اينکه  ابراز  با  برخوری 
کشاورزی  جهاد  پرسنل  اضافه کار  و  مأموريت  حق 
بدهیم  صحرايی  ملخ های  با  مبارزه  در  را  استان  جنوب 
و امسال شرمنده آنها هستیم" گفت: بايد برای مبارزه با 
جديت  با  کار  تا  شود  الزم  اعتبار  تأمین  صحرايی  ملخ 

پیش برود.
استان  شمال  کشاورزی  جهاد  مديرکل  سعیدی  عباس 
امسال  ابتدای  سیل  در  گفت:  جلسه  اين  در  نیز  کرمان 
زمین های  و  قنوات  به  کرمان  استان  در  گذشته  سال  و 

کشاورزی خسارات زيادی وارد شده است.

 مدیرکل غله استان کرمان به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه دستگیر شد

 دالیل افزایش قیمت مرغ در استان کرمان بررسی شد؛ از کاهش تولید مرغ و جوجه ریزی تا توزیع مرغ منجمد

 استاندار کرمان: 

وزارت جهاد کشاورزی باید مدافع کشاورزان باشد

 ملخ های صحرایی از سمت عربستان به کشورمان می آید / در هر دسته پروازی 
میلیون ها ملخ به منطقه وارد می شود

از  ارزوئیه  شهرستان  در  گندم  برداشت 
ارديبهشت  دوم  ازنیمه  سطح 18000هکتار 
ماه سال جاری آغاز وتا اواسط تیرماه ادامه 

دارد.
شهرستان  کشاورزی   جهاد  مدير  امیری 
ارزوئیه گفت: برداشت گندم در شهرستان 
ازنیمه  18000هکتار  ازسطح  ارزوئیه 
وتا  آغاز  جاری  سال  ماه  ارديبهشت  دوم 
گندم  ارقام  که  دارد  ادامه  تیرماه  اواسط 
شامل:  شهرستان  سطح  در  شده  کاشته 
"میباشد  وخلیل  "شبرنگ،سیروان،پارسی 
به طور متوسط از هر هکتار 4,5 تن گندم 
پايان  تا  می شود  بینی  وپیش  می شود  تولید 
تولید  محصول  80000تن  از  بیش  فصل، 

شود.
وی گفت: تن گندم بذری شبرنگ نیز توسط پیمانکاران 
بذری شهرستان ،جهت تامین بذر سال آينده درشهرستان 

تولید می شود.
بومی  دستگاه   17  ، کمباين  70دستگاه  داد:  ادامه  وی 
ومابقی مهاجر عملیات برداشت گندم در شهرستان را در 
حال حاضر برعهده دارند والبته تعدادی  کمباين مهاجر  
از سطح2400  اضافه میگردد.وتا کنون  تعداد  اين  به  نیز 

هکتار گندم برداشته شده است.
مدير جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه خاطر نشان کرد: 

با توجه به اينکه نرخ خريد  تضمینی گندم ، گندمکاران 
ارزوئیه پس از ثبت اطالعات  خود در سامانه جامع پهنه 
بندی و اخذ معرفینامه از مراکز جهاد کشاورزی وتايیديه 
حساب بانک کشاورزی ،گندم تولیدی خود را به مراکز 
خريد تحويل می دهند که 5 مرکز خريد در اين شهرستان 
گندم تولیدی کشاورزان را روزانه تا ساعت 12 شب به 
منظور سرعت بخشیدن به امر برداشت تحويل می گیرند.

وی به کشاورزانتوصیه کرد: با توجه به اينکه مراکز خريد 
محصول با رطوبت باال را برگشت میزنند حتما محصول 
خودرا پس از رسیدگی کامل برداشت کرده وازبرداشت 

زودتر ازموعد امتناع کنند .

برداشت گندم در قطب غله استان "شهرستان ارزوئیه

کشاورزی  جهاد  سازمان  ريیس 
شمال کرمان با بیان اينکه امسال 51 
ارزوئیه  کشاورزان  گندم  تن  هزار 
پارسال خريداری  از  باالتر  قیمتی  به 
می شود، از افزايش ده درصدی اين 

خريد خبر داد.
عباس سعیدی، ريیس سازمان جهاد 
گفت  در  کرمان  شمال  کشاورزی 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و 
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: امسال  سطح زير کشت گندم 

در ارزوئیه 18 هزار هکتار است که از اين میزان 
هزار   5 و  دروم  صورت  به  آن  هکتار  هزار   13

هکتار به صورت معمولی کشت می شود.
او افزود: امسال برای اولین بار کشاورزان ارزوئیه 
کشور،  ماکارونی  انجمن  مشارکت  و  حمايت  با 
برای  به کشت 13 هزار هکتار گندم دروم  اقدام 

تولید ماکارونی کرده اند.
ده درصدی  قیمت  تفاوت  سعیدی تصريح کرد: 
به  نسبت  کار  دروم  کشاورزان  از  گندم  خريد 
نو ع کشت  اين  کشت معمولی، مهمترين مزيت 

است.
کرمان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  ريیس 

شهرستان  در  خريد  مرکز   7 اکنون  داشت:  بیان 
ارزوئیه، مشغول خريد گندم هستند و از اين تعداد 
5 مرکز آن مربوط به گندم کاران دروم هست و 
قیمت خريد اين گندم 2 هزار و 860 تومان، يعنی 

ده درصد بیش از قیمت معمولی است.
او گفت: 51 هزار تن گندم دروم امسال از مزارع 
ارزوئیه برداشت می شود که 5 هزار بهره بردار اين 
میزان گندم را تولید و تحويل شرکت های تولید 

ماکارونی می دهند.
عملکرد بیشتر، قیمت مناسب و باالتر و مقاومت 
گندم  کشت  مزايای  از  ارقام  ساير  به  نسبت  باال 
دروم در ارزوئیه است که مورد استقبال کشاورزان 

قرار گرفته است.

افتتاح مرکز تعویض پالك خودرو در 
ارزوئیه 

مرکز  اولین  افتتاح  از  ارزوئیه  انتظامي  فرمانده 
ديگر  و  خودرو  پالک  تعويض  و  انتفال  و  نقل 
داد.  خبر  شهرستان  اين  در  خودرويي   خدمات 
مرکز  اين  در   : پورامینايي"گفت  سرهنگ"مهدي 
کلیه خدمات مربوط به نقل و انتقال و تعويض پالک 
بر  نزديک  ای  آينده  در  و  ارائه  متقاضیان  به  خودرو 

تعداد خدمات آن نیز افزوده خواهد شد.
سیرجان  مس  معادن  کارگران  معوقات 

پرداخت می شود
 مدير روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تولیدی  کنستانتره  فروش  با  گفت:  کرمان  استان 
دستمزدهای  سیرجان  چهارگنبد  مس  معادن  شرکت 

معوق کارگران اين معادن پرداخت می شود.
مريم آبشاهی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
فعالیت  درحال  اکنون  هم  کارگران  اين  افزود:  ايرنا 
نشدن  پرداخت  و  ندارند  آنچنانی  مشکل  و  هستند 
فروش  افتادن  تعويق  علت  به  کارگران  ماه   2 حقوق 

چندماه شرکت بوده است.
مس  معادن  شرکت  کارگران  اينکه  بیان  با  وی 
چهارگنبد سیرجان امسال 2 ماه حقوق دريافت نکردند 
و در دريافت نکردن ساير مزايای غیرنقدی نیز گاليه 
دارند ، اظهار داشت: حق و حقوق کارگران خط قرمز 

ما است و پیگیر رفع مسائل و مشکالت آنان هستیم.
مدير روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان گفت: در اين خصوص مقرر شد نشستی 
در فرمانداری سیرجان با حضور دستگاه های ذيربط 
چهارگنبد  مس  معادن  شرکت  شرکت  مديرعامل  و 
اين  کارگران  مشکالت  و  مسائل  و  کنیم  برگزار 

شرکت را بررسی نمائیم .
دهها نفر از کارگران شرکت معادن مس چهار گنبد 
سیرجان امروز )دوشنبه ( در اعتراض به شرايط موجود 
در  حقوقشان  از  ماه   2 نشدن  پرداخت  برای  خود 
پرداخت  خواستار  و  يافتند  حضور  کرمان  استانداری 

معوقه خود شدند.

افزایش ده درصدی قیمت خرید گندم در ارزوئیه


