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شهرستان  مراتع  و  جنگل ها  سوزی  آتش  هار 
ارزوئیه نیازمند بالگرد است

فرماندار شهرستان ارزوئیه با اشاره به اينکه آتش سوزی رخ داده 
در مناطق صعب العبور است گفت: مهار آتش سوزی جنگل ها و 

مراتع اين شهرستان نیازمند بالگرد است.
حمید منظری توکلی اظهار داشت: آتش سوزی جنگل ها و مراتع 
شهرستان ارزوئیه در ارتفاعات بوده و امکان حضور در اين مناطق 

بسیار سخت است.
وی با بیان اينکه آتش سوزی از ساعت حدود 17 عصر امروز در 
منطقه آغاز شده و عملیات اطفای حريق آغاز شد اما به تاريکی 
مرز  در  صوغان  منطقه  جنگل های  گفت:  شديم  روبه رو  شب 
شهرستان جیرفت و بخش صوغان شهرستان ارزوئیه آتش گرفته 

است.
فرماندار شهرستان ارزوئیه با اشاره به اينکه دلیل اين آتش سوزی 
از  اما  شدند  اعزام  امدادی  نیروهای  افزود:  نیست  مشخص  هنوز 
آنجا که محل آتش سوزی در ارتفاعات بوده و حدود 15 کیلومتر 

پیاده روی دارد، نتوانستند به آتش برسند.
ارزوئیه  شهرستان  جنگلهای  آتش سوزی  مهار  اينکه  بیان  با  وی 
از  هلی کوپتر  درخواست  کرد:  خاطر نشان  است  بالگرد  نیازمند 
مرکز استان کرمان برای مهار آتش انجام شده و قول دادند که 

فردا صبح بالگرد به منطقه اعزام شود.

دهستان باغ بهادر از مناطق يیالقی و خوش 
آب و هوای شهرستان رابر است که در 170 
شده  واقع  کرمان  استان  غرب  کیلومتری 
کوهستانی  طبیعت  همه  داشتن  با  که  است 
و مناظر بکر طبیعی، مردم عشاير اين منطقه 
با فقر و محرومیت عجیبی دست و پنجه نرم 

می کنند.
رابر  شهرستان  توابع  از  بهادر  باغ  منطقه 
و  زيبا  منطقه  اين  نیست.  دست  دور  در 
کوهستانی ولی محروم که در جوار معدن 
از  آنکه  وجود  با  دارد،  قرار  درآلو  مس 

استان چندان  مرکز  با  و  بوده  رابر  توابع شهرستان 
فاصله ای ندارد اما مردم عشاير اين منطقه از فقر، 
جاده  بهداشتی،  و  رفاهی  امکانات  از  محرومیت 
مناسب  نبود آب شرب  ناهموار،  و  خاکی خراب 

و نداشتن برق رنج می برند.
عشاير غیور و خونگرم اين منطقه با وجود اين نوع 
مشکالت و محرومیت ها منطقه، اما همواره پذيرای 

مهمانان و گردشگران به اين ديار هستند.

از جمله مسیرهای دسترسی به منطقه باغ بهادر می 
همچنین  و  -رابر«  بافت   - »کرمان  جاده  به  توان 
مسیر »گلزار )قريه العرب(- شیرينک« اشاره کرد. 
البته مسیر نزديکتر و مشرف به اين دهستان بی نظیر 
از »کرمان - قريه العرب - شیرينک« بوده که در 

فاصله ۸0 کیلومتری مرکز استان واقع شده است.
يکی از اهالی اين منطقه می گويد: چند سالی است 
برای سهولت در رفت و آمد  منطقه  جاده خاکی 
وسايل نقلیه اهالی تیغ زنی نشده و چندين بار نیز به 

اداره عشايری شهرستان بافت مراجعه کرده 
برای  عملی  اقدام  تاکنون  متاسفانه  که  ايم 
انجام  منطقه  اين  به  دسترسی  راه  وضعیت 

نشده است.
از  ديگر  يکی  گفت:  منطقه  اهالی  اين 
مشکالت اين منطقه مخروبه شدن قنوات و 
اثر سیالب است که بودجهای  استخرها در 
معاش  امرار  که  نداريم چرا  آنها  احیا  برای 
اندکی  و  گوسفند  راس  چند  از  تنها  ما 
نبود  به داليل  آنکه  است ضمن  کشاورزی 
کسی  اگر  راه  خرابی  و  بهداشتی  امکانات 
از عشاير اين منطقه به بیماری سختی گرفتار شود 
درمانی  مراکز  نزديکترين  به  شخص  رساندن  تا 
نیازمند نگاه  افتاد که واقعا  جانش به خطر خواهد 
مسئولین  از  و  هستیم  منطقه  اين  به  مسئولین  ويژه 
همه  در  که  استان  ثاراهلل  سپاه  به خصوص  استانی 
صحنه ها ياور و مددکار مردم هستند، درخواست 
گامی  منطقه  اين  از  محرومیت  رفع  برای  داريم 

بردارند.

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
بافت برگزار شد

بافت  شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه 
فرهنگ  شورای  ريیس  و  جمعه  امام  حضور  با 
ريیس شورای  نايب  و  فرماندار  معاون   ، عمومی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس   ، عمومی  فرهنگ 
گزارش  کار  دستور  با  اعضاء  ساير  و  اسالمی 
تبیین  139۸و  سال  در  عمومی  فرهنگ  شورای 
تحقق  راستای  در  مواسات  فرهنگ  ترويج  و 
فرمايشات رهبر معظم انقالب در محل دفتر امام 

جمعه برگزار گرديد.
زاده  مهدی  االسالم  حجت  جلسه  ابتدای  در 
با  عمومی  فرهنگ  شورای  ريیس  و  جمعه  امام 
شورای  مجلس  دوره  يازدهمین  آغاز  به  اشاره 
اسالمی با فرازی از فرمايشات رهبر معظم انقالب 
سابق  نماينده  و خدمات  زحمات  از  تقدير  با  و  
مجلس  گفت: مصوبات جلسات شورای فرهنگ 
عمومی بايد مورد پیگیری جدی قرار گیرد و اين  

مصوبات الزم االجراست.
تولید(  سال )جهش  شعار  تحقق  راستای  در  وی 
فوالد  ظرفیت  از   ، بايد  خصوص  اين  در  افزود: 
خصوصی  بخش  های  کارگاه  و  صمت  اداره   ،
فرهنگ  شورای  جلسات  در  و  شود  استفاده 

عمومی بعنوان مهمان دعوت شوند.
فرمايشات  مبنای  بر  گفت:  شهرستان  جمعه  امام 
مواسات  بحث  خصوص  در  انقالب  معظم  رهبر 
موضوع   اين   مومنانه  همدلی  پويش  اجرای  و 
بعنوان دستور  ثابت شورای فرهنگ تا پايان سال 
قرار گیرد و همه دستگاه ها بايد درگیر اين قضیه 

باشند.
و  دارد  عام  معنای  مواسات  کرد:  تصريح  وی 
تنها شامل بسته های معیشتی و کمک های مالی  
نیست بلکه به معنای همراهی و همدل و غمخوار 
تمام دستگاه ها در بحث مواسات  شدن است و 
رزمايش  دستورالعمل  و  باشند  موضوع  درگیر 

مواسات به همه دستگاه ها بايد فرستاده شود.
فرهنگ  اداره  ريیس  فر  دهقانی  جلسه  ادامه  در 
دبیر شورای فرهنگ عمومی  ارشاد اسالمی و  و 
آزادسازی  سالروز  خرداد  سوم  گرامیداشت  با 
ارائه  ضمن  مقاومت،  و  ايثار  روز  و  خرمشهر 
گزارشی از روند جلسات شورا در سال 9۸  گفت: 
جلسه شورای فرهنگ عمومی 25 نفر عضو ثابت 
دارد که ظرفیت بسیار مهم فرهنگی محسوب می 
ترويج  ارتقاء  بطور کلی  و  فرهنگ سازی  شود، 
ايرانی  زندگی  سبک  بويژه  عمومی  فرهنگ 
شورای  راهبردهای  مهمترين  از  يکی  اسالمی 
نهادينه  بايد در جامعه  فرهنگ عمومی است که 
عمومی  فرهنگ  شورای  در  ظرفیت  اين  و  شود 
فرصتی است که بايد بخوبی از آن بهره گرفت .

با  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسات  افزود:   وی 
هدف استفاده از ظرفیت دستگاه های فرهنگی و 
هم افزايی شورای فرهنگ شهرستان در سال 9۸ 
فرهنگی  از جمله رصد فضای  با سر فصل هايی 
شهر و ايجاد انسجام و هماهنگی برگزار می شود.

شورای  ريیس  نايب  و  فرماندار  معاون  سپس 
و  اقتصادی  مسائل  گفت:   نیز  عمومی  فرهنگ 
فرهنگی در اولويت فرمايشات رهبر معظم انقالب 
است و اگر صرفاً نگاه ما به مسائل  اقتصادی باشد 
تحقق پیدا نخواهد کرد بلکه بحث جهش در همه  
موارد جامعه بايد اتفاق بیافتد ، فرهنگی ،آموزشی 
اتفاق  جهش  بحث  و...بايد  اجتماعی   ، ،علمی 
بیافتد تا آنچه مدنظر حضرت آقاست انجام شود .

رشدی  به  رو  و  خوب  سال  امسال  افزود:   وی 
خصوص  در  و  بود  خواهد  شهرستان  برای 
رزمايش مواسات تمرکز را روی سپاه قرار داديم 
تا با بررسی های الزم کمک ها را بطور کامل و 

خوب توزيع و انجام دهند.
بعنوان دستور  تولید  پايان تحقق شعار جهش  در 
کار ثابت جلسات شورای فرهنگ عمومی،ترويج 
فرهنگ مواسات مبتی بر مشارکت و اجرای پويش 
مواسات،فرهنگسازی  فرهنگ  ترويج  و  همدلی 
رعايت  و  کارکنان  توسط  رجوع  ارباب  تکريم 
فرهنگ  ترويج  راستای  در  اخالقی  فضائل 
کمیته   ، صمت  ادارات  از  دعوت  و  مواسات 
اصناف  اداره  و  بهداشت  شبکه  فوالد،  امداد، 
بعنوان مهمانان  جلسات شورا ی فرهنگ عمومی 

از مصوبات جلسه بود.

کل  اداره  دستی  صنايع  معاونت  سرپرست 
دستی  صنايع  و  ،گردشگری  فرهنگی  میراث 
آفرينش  مرکز  کار  به  آغاز  از  کرمان  استان 
صنايع دستی در روستای بیدکردويیه شهرستان 

بافت خبر داد.
مرکز  اندازی  راه  افزود:  زاده  حسین  کاظم 
روستای  در  صنايع دستی  روستايی  آفرينش 
بیدکردويیه با هدف توسعه، ترويج و آموزش 

گلیم چهل ماشوله است.
پیشینه  دارای  روستا  اين  اينکه  بیان  با  وی 
است،  ماشوله  چهل  گلیم  بافت  در  تاريخی 
بافت گلیم چهل  مرکز   اين  در  داشت:  اظهار 
عالقه مندان  و  شود  می  داده  آموزش  ماشوله 
می توانند آموزش اين گلیم را با حضور استادان 

برجسته فرا گیرند.
کل  اداره  دستی  صنايع  معاونت  سرپرست 
کرد:  تصريح  کرمان  استان  فرهنگی  میراث 
طی جلسه شورای انتخاب شهرها و روستاهای 
ملی صنايع دستی که در سال 1397 برگزار شد، 
رشته  در  بافت  شهرستان  بیدکردويیه  روستای 

گلیم چهل ماشوله ثبت ملی شد.
ماشوله  چهل  گلیم  بافت  به  اشاره  با  وی 

در  گلیم  اين  بافت  گفت:  بافت  شهرستان  در 
خصوص  به  دشتاب  و  آباد  فتح  دهستانهای 
بافت  شهرستان  زردشت  و  بیدکردويه  روستاهای 

همچنان توسط صنعتگران انجام می گیرد.

حسین زاده با اشاره به اينکه قدمت اين نوع بافت 
به دوره صفويه و ورود ايل افشار به اين منطقه باز 
می گردد افزود: مهم ترين نقوش اين نوع دستبافته 
چهار گل، چهار فصلو، ترمئو، چوگونو، خارا، کله 

قوچی، سم  قاطرو،   گنبه ای و غیره است.

ساير  برای  داريم  نظر  در  کرد:  تاکید  وی 
صنايع  آفرينش  مرکز  نیز  استان  شهرستان های 
تامین  در صورت  که  کنیم  ايجاد  روستايی  دستی 

منابع مالی اين اقدام صورت می گیرد.

در  دستی  صنایع  آفرینش  مرکز 
بافت راه اندازی شد

 عشایرنشینان باغ بهادر رابر، چشم انتظار مدد مسئولین کرمان

رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان کرمان 
استان  اقتصاد مقاومتی  اينکه 35 پروژه  به  اشاره  با 
در سال های قبل در سال 9۸ هیچ پیشرفت فیزيکی 
استان  مقاومتی  اقتصاد  پروژه  نداشته اند گفت: 25 
کرمان به  10 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

دارد .
جعفر رودری در جلسه اقتصاد مقاومتی استان که 
به رياست استاندار کرمان برگزار شد اظهار داشت: 
کرمان  استان  در  مقاومتی  اقتصاد  مهم  پروژه   25

داريم که در سامانه مرکزی ثبت شده است.
وی با بیان اينکه اين پروژه ها در فرآيند کارشناسی 
آخرين  گفت:  می شوند  تايید  نهايی  اجرا  برای 
وضعیت اين پروژه ها بررسی شده و مشکالت عدم 

پیشرفت آنها شناسايی شده است.
رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان کرمان 
با عنوان اينکه استان جايگاه نسبتا خوبی در اجرای 
بیان  دارد  کشور  در  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های 
به  استان  مقاومتی  اقتصاد  پروژه  کرد: مجموع 25 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   400 و  هزار   10 از  بیش 

دارد.
میلیارد   44۸ و  هزار  دو  تاکنون  اينکه  بیان  با  وی 
گفت:  است  شده  هزينه  پروژه ها  اين  در  تومان 
پروژه ها اقتصاد مقاومتی استان کرمان در مجموع 

67 درصد پیشرفت فیزيکی دارند.
رودری با اشاره به اينکه 35 پروژه اقتصاد مقاومتی 
پیشرفت  هیچ   9۸ سال  در  قبل  سال های  در  استان 
احداث  پروژه  کرد:  تصريح  نداشته اند  فیزيکی 
و  نشده  عملیاتی  تاکنون  خون  پالسمای  کارخانه 

وضعیت مناسبی ندارد.

به هدف  پايان سال  تا  اينکه 16 پروژه  بیان  با  وی 
پروژه  دو  کرد:  عنوان  رسید  خواهند  شده  تعیین 
پروژه  و  خون  پالسمای  کارخانه  پروژه  جمله  از 
احداث بیمارستان جايگزين بیمارستان شفا نیازمند 

سرمايه گذار جديد است.
رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان کرمان 
يا  تسهیالت  نیازمند  پروژه   9 اينکه  به  اشاره  با 
نیازمند  پروژه  دو  گفت:  هستند  خارجی  فاينانس 
اعتبارات دولتی است که از اين دو پروژه دو پروژه 
به دانشگاه علوم پزشکی بم و يک پروژه  مربوط 
مربوط به اداره کل راه و شهرسازی برای تکمیل 

محور کرمان، رابر است.
علی قاسم زاده مديرکل فرودگاه های استان کرمان 
فرودگاه  دوم  باند  اينکه  بیان  با  جلسه  اين  در  نیز 
اظهار  دارد  فیزيکی  پیشرفت  درصد   ۸6 کرمان 
قیر  نبود  مشکل  با  پروژه  اين  آسفالت  داشت: 

روبه رو است که کار را سخت کرده است.
بر  تاکید  با  کرمان  استان  فرودگاه های  مديرکل 
اينکه تامین قیر ما را با مشکل جدی روبه رو کرده 
است گفت: اگر قیر به موقع تامین شود و آب و هوا 
نیز برای اجرای آسفالت مناسب باشد تا پايان سال 

آسفالت باند دوم ريخته می شود.

 2۵ پروژه اقتصاد مقاومتی استان کرمان به  ۱۰ هزار و 4۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
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حکم اعداِم عامل افشای محل تردد سردار سلیمانی
محل  افشای  عامل  اعدام  حکم  کرد:  اعالم  قضايیه  قوه  سخنگوی 

تردد سردار سلیمانی صادر شد.

اسماعیلی در نشست خبری: )در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا 
اخیرا جاسوس سازمان سیا به اعدام محکوم شده است؟(: بله از ناحیه 
آمريکا و رژيم غاصب صهیونیستی تالش کردند در امور کشور ما 
مداخله کنند. هم سربازان گمنام امام زمان و هم نیروهای هوشیار ما 
در سازمان اطالعات سپاه و وزارت اطالعات آنها را رصد می کنند 
و عناصر فريب خورده ای که به دام  می افتند را شناسايی می کنند و 

سپس محاکمه می شوند.
 اخیرا سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرويس 
موساد و هم به سرويس سیا در قبال اخذ دالر آمريکايی برای آنها در 
حوزه های امنیتی و نیروهای مسلح بويژه سپاه قدس و محل استقرار 
اطالعاتی جمع آوری  سلیمانی  قاسم  ترددهای سردار شهیدحاج  و 

کرده و در اختیار بیگانه می گذاشت به اعدام محکوم شد.
بزودی  و  کرد  تايید  را  حکم  هم  کشور  عالی  ديوان   19 شعبه   

حکمش اجرا می شود و به سزای اعمالش می رسد.
پرونده موسوی مجد ارتباطی با ترور سردار سلیمانی ندارد

مرکز رسانه قوه قضائیه توضیحاتی را در رابطه با پرونده سید محمود 
موسوی مجد جاسوس سیا که به اعدام محکوم شده است، ارائه داد.

از  قبل  مدتها  موساد  و  سیا  جاسوس  پرونده  قضائی  مراحل  تمام 
شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شده است. پرونده وی ارتباطی با 
اقدام تروريستی دولت آمريکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه 

قدس ندارد.
 مرکز رسانه قوه قضائیه در تشريح بخشی از پرونده قضائی وی زمان 

بازداشت جاسوس مورد اشاره را هجدهم مهرماه 97 اعالم کرد.

اشد مجازات برای پدر رومینا اشرفی
سخنگوی قوه قضايیه درباره پرونده قتل رومینا اشرفی توضیحاتی 

ارائه کرد.

فرزندکشی،  از  اعم  قتل  نوع  هر  رومینا،  پرونده  در  اسماعیلی: 
برخورد  آن  با  و  است  جنايت  پدرکشی  و  مادر  يا  همسرکشی 

می شود.
می  اجرا  اينچنینی  های  پرونده  در  قاتل  برای  مجازات  اشد  حتما 
شود. ما طرفدار عفو و گذشت اولیای دم هستیم و از آنها دعوت 

به عفو می کنیم.
در اليحه حفظ کرامت بانوان آورده شده که اگر قتل به گونه ای 

شود که متهم قصاص نشود حتما مجازات بايد تشديد شود.
البته برخی از افرادی هم که يک روزی درباره عدم قصاص حرف 
رومینا  پدر  قصاص  دار  داعیه  امروز  نوشتند  می  مطلب  و  می زدند 

شده اند.
چندی پیش و در حادثه ای تکان دهنده رومینا اشرفی دختر نوجوان 
14 ساله تالشی به دست پدرش به قتل رسید و پدری وی با داس 

او را سر بُريد!

سهام  فروش  برای  ساده   روش  يک 
عدالت  سهام  اينترنتی  فروش  عدالت، 
عدالت  سهام  فروش  سامانه  طريق  از 
بورسی  کد  داشتن  به  نیازی  و  است 

نیست.
سهام  فروش  نحوه  درباره  چیز  همه 

عدالت
در   13۸5 سال  در  نوشت:  خبرآنالين 
خصوصی سازی  طرح  اجرای  راستای 
اقشار  رفاه  افزايش  به  کمک  و 
سهام  اعطای  طرح  جامعه،  کم درامد 
طرح،  اين  در  شد.  آغاز  عدالت 
دهک بندی  جامعه  از  خاصی  اقشار 
شدند و مقداری از سهام شرکت ها و 

کارخانه های دولتی به آن ها اختصاص داده شد. 
سود سهام به صورت ساالنه به حساب اين افراد 
فروش  و  خريد  روی  کنترلی  اما  می شد  واريز 

سهم ها نداشتند.
در حال حاضر با آغاز طرح آزادسازی، امکان 
مديريت سبد سهام برای شهروندان فراهم شده 
و  اين طرح  بررسی جزئیات  به  ادامه  در  است. 

نحوه فروش سهام عدالت می پردازيم.
به عهده  چگونه مديريت سهام عدالت خود را 

بگیريم؟
در طرح آزادسازی، دو روش به صاحبان سهام 
مديريت  می توانید  شما  است.  شده  پیشنهاد 
روش  يا  بگیريد  عهده  به  شخصا  را  سهام  سبد 
به  را  فرايند  اين  و  انتخاب کنید  را  غیر مستقیم 

شرکت های سرمايه گذاری استانی بسپاريد.
و  هستند  بورسی  روش  دو  هر  صورت  هر  در 
هر  در  می شوند.  انجام  سرمايه  بازار  طريق  از 
مواجه  زيان  يا  سود  با  است  ممکن  روش  دو 
با محیط  برای کسانی که  شويد. روش مستقیم 
بورس آشنا هستند، در اين زمینه دانشی دارند يا 
نسبت به يادگیری مباحث بورسی عالقه دارند، 
مناسب تر است. کسانی که هیچ گونه آشنايی با 
اين مباحث ندارند و وقت و عالقه ای هم برای 
احساس  مستقیم  غیر  با روش  ندارند،  يادگیری 

راحتی بیشتری خواهند داشت.
نحوه فروش سهام عدالت چگونه است؟

سوال  آزادسازی،  بحث  شدن  مطرح  زمان  از 
افراد اين بود که چگونه و از چه  بزرگ بسیار 
زمانی می توانیم اين سهم ها را به فروش برسانیم؟ 
اين  آزادسازی  طرح  ابتدای  از  مسئوالن  تاکید 
بوده است که اگر نیاز مالی فوری نداريد، برای 
فروش سهم ها اقدام نکنید. بعضی از سهم هايی 
شده  داده  اختصاص  مردم  به  طرح  اين  در  که 
ارزشمندترين سهم های موجود  از جمله  است، 
تعلق  ملی  مهم  برندهای  به  و  هستند  بازار  در 
را  فروش سهم ها  اگر قصد  اين حال،  با  دارند. 
داريد بايد به اطالعیه هايی که در اين زمینه ارائه 

می شود توجه داشته باشید.
آزادسازی سهام عدالت به تدريج انجام می شود. 
در ابتدا قرار بود پس از گذشت دو ماه از پايان 
از  درصدی  آزادسازی،  روش  انتخاب  مهلت 
اما طی چند روز گذشته،  سبد سهام آزاد شود 
مصوبه  يک  از  خبر  که  شد  صادر  اطالعیه ای 

جديد می داد.
سهام دارانی  بورس،  عالی  شورای  مصوبه  طبق 
را  خود  سهام  از  قسمتی  فروش  قصد  که 
خرداد  ششم  شنبه  سه  روز  از  می توانند  دارند، 
حساب  آن ها  در  که  بانک هايی  شعب  به   99
سازمان  به  را  آن حساب  شبای  شماره  و  دارند 
خصوصی سازی معرفی کرده اند، مراجعه کنند. 
نیاز و تعهدنامه، امکان  با تکمیل فرم های مورد 
شد.  خواهد  فراهم  سهام  از  درصد   30 فروش 
طريق  از  بانک ها  مقرر،  مهلت  پايان  از  پس 
اقدام  فروش  برای  تدريج«  »به  کارگزاری ها 
قالب  در  را،  فروش  از  حاصل  مبلغ  و  می کنند 
خواهند  واريز  سهام داران  حساب  به  توافق شده 

کرد.
عدالت،  سهام  فروش  برای  ساده تر  روش  يک 
است.  عدالت  سهام  فروش  سامانه  به  مراجعه 
مديريت  برای  را  مستقیم  روش  که  کسانی 
سهام خود انتخاب کرده باشند، می توانند به اين 
اينترنتی  فروش  به  اقدام  و  کنند  مراجعه  سامانه 
کد  داشتن  به  نیازی  نمايند.  خود  عدالت  سهام 
بورسی نیست و حتی الزم نیست مشتری آگاه 
باشید. کافی است کد ملی و شماره تلفن همراه 
خود را وارد کنید. با توجه به لزوم فاصله گذاری 
عدالت  سهام  سامانه  بودن  آنالين  و  اجتماعی 
کارگزاری آگاه به آدرس se.agah.com می 
فروش  به  اقدام  سايت  اين  به  مراجعه  با  توانید 

سهام عدالت خود نمايید.
فرايند  که  باشند  داشته  دقت  سهام داران 
بنابراين  است؛  نشده  کامل  هنوز  آزادسازی 
نمی توانند انتخاب کنند کدام سهم را بفروشند 
و کدام را نگه دارند. حجم 30 درصد اعالم شده 

به صورت يک پکیج به فروش خواهد رسید.
موارد زير از جمله جزئیات فرايند فروش هستند:

فروش  برای  کارگزاری  يا  بانک  انتخاب  با   ·
سهام  در  تصرفی  و  دخل  افراد  عدالت،  سهام 
فروش  قیمت  و  زمان  و  فروش  برای  انتخابی 

سهام نخواهند داشت.
بازار  در  فروش  لحظه  در  که  قیمتی  با  سهام   ·

وجود دارد به فروش خواهد رسید.
· زمان فروش و سهامی که بايد به فروش برسد 
انتخاب  بازار  ناظر  هماهنگی  با  کارگزار  را 

خواهد کرد.
فروش  وکالت  اعطای  مراحل  انجام  از  پس   ·

صاحب  کارگزاری،  يا  بانک  نزد 
سهام عدالت حق تغییر و لغو آن را 

نخواهد داشت.
و  کارمزد  از  اعم  هزينه ها،  تمامی   ·
به عهده صاحبان سهام   ... و  مالیات 
فروش  از  حاصل  مبلغ  از  و  است 

کسر خواهد شد.
ارزش سهام عدالت چقدر است؟

مبلغ سهام عدالت، با توجه به دهکی 
متفاوت  گرفته ايد  قرار  آن  در  که 
سهام  برگه های  بعضی  بود.  خواهد 
ديگر  بعضی  و  تومانی  میلیون  يک 
کمتر بوده اند. در هر صورت، ارزش 
ده  از  بیش  به  زمان  طول  در  آن ها 
برابر افزايش پیدا کرده است. پیش بینی می شود 
به  و  بشود  نیز  بیشتر  آينده  در  اين سهام  ارزش 
اين  نگهداری  بر  مسئوالن  تاکید  دلیل،  همین 

سهم ها است.
فروش سهام عدالت در روش غیر مستقیم

وجود  مستقیم  غیر  روش  در  زيادی  ابهامات 
به  واسطه هايی  مسئله  جا  اين  در  زيرا  دارد؛ 
نیز  استانی  سرمايه گذاری  شرکت های  نام 
نیز  امروز  تا  شرکت ها  اين  می شود.  مطرح 
پس  داشته اند.  به دست  را  عدالت  سهام  اختیار 
آزادسازی،  روش  انتخاب  مرحله  پايان  از 
به  را  اطالعات  خصوصی سازی  سازمان 
تعداد  می دهد،  مرکزی  سرمايه گذاری  شرکت 
شرکت های  و  می شود  مشخص  سهام داران 
يا  بورس  وارد  سرمايه  افزايش  از  پس  استانی 

فرابورس می شوند.
فرابورسی  يا  بورسی  نماد  يک  به  شرکت  هر 
خريد  قابلیت  آن  سهام  و  شد   خواهد  تبديل 
سهام  اوصاف،  اين  با  داشت.  خواهد  فروش  و 
اين شرکت ها در قالب عرضه اولیه به بازار ارائه 
نیز  اولیه  عرضه  سود  از  سهام داران  و  می شود 

بهره مند می شوند.
صندوق های  شبیه  حدودی  تا  وضعیت  اين 
اما  است   ETF يا  معامله  قابل  سرمايه گذاری 
ساختار حقوقی آن ها با هم تفاوت دارد. کسانی 
باشند،  کرده  انتخاب  را  مستقیم  غیر  روش  که 
در  را  استانی  سرمايه گذاری  شرکت  سهام 

پورتفوی خود خواهند داشت.
جمع بندی

فروش  نحوه  مورد  در  مختلفی  صحبت های 
فرايند  ابتدای  از  سهام عدالت شنیده می شود و 
زمینه  اين  در  متنوعی  اطالعیه های  آزادسازی، 
افراد  مصوبه،  آخرين  طبق  است.  شده  منتشر 
سهام  از  درصد   30 فروش  وکالت  می توانند 
کارگزاری ها  يا  بانک ها  به  را  خود  عدالت 
و  سهم  انتخاب  صورت،  اين  در  بسپارند. 
با  )البته  است  کارگزار  عهده  به  فروش  زمان 
به  بازار(، سهام طبق قیمت روز  ناظر  هماهنگی 
فروش می رسد، مبلغ حاصل از فروش طبق قرار 
می شود.  واريز  سهام دار  حساب  به  تعیین شده 
سهم های  در  تصرف  و  دخل  حق  سهام دار 
نخواهد  فروش  زمان  و  فروش  برای  انتخابی 

داشت..

زن جوان در جنایتی هولناک 2 دخترش 
را کشت

کودک کشی با متادون
دو هفته بعد از قتل رومینا به دست پدرش در شمال کشور، زن 
نوشتن  اقدامی هولناک که حتی  جوانی در جنوب کشور در 
آن قلب انسان را به درد می آورد، دو دخترش را با متادون به 
فرزندانش  کشتن  از  بعد  داشت  قصد  32ساله  زن  رساند.  قتل 

خودکشی کند اما در میان راه از خودکشی منصرف می شود.
صبح روز جمعه صدای کمک خواهی زن جوانی سکوت خانه 
جوان  زن  شکست.  را  کرمان  محله های  از  يکی  در  دوطبقه 
داشت.  کمک  درخواست  دخترش  دو  نجات  برای  شیون  با 
به  را  پايین حضور داشتند، خود  اين زن که در طبقه  خانواده 
پیکر سوگند 11ساله و فاطمه شش ساله  با  باال رسانده و  طبقه 

روبه رو شدند که خون از کنار لب آنها جاری بود.
دقايقی بعد خودروی اورژانس مقابل خانه وياليی توقف کرد 
و دو امدادگر سريع خود را به طبقه دوم رساندند. آنها با معاينه 
شديد  مسمومیت  به خاطر  بچه ها  کردند،  اعالم  دختربچه  دو 

جان باخته اند.
به دلیل مشکوک بودن مرگ دو کودک، پای پلیس به ماجرا 
باز شد و تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی کرمان با حضور 
در محل، تحقیقات جنايی خود را آغاز کردند. رفتار زن جوان 
مشکوک به نظر می رسید، به همین خاطر دستگیر و بازجويی 

از او آغاز شد.
مینا 32ساله وقتی مقابل افسر جنايی نشست، به قتل دو دخترش 
دخترانم  کشتن  از  بعد  می خواستم  گفت:  و  کرد  اعتراف 

خودکشی کنم اما قبل از اين کار دستگیر شدم.
کرد:  اظهار  هولناک  اقدام  از  انگیزه اش  درباره  جوان  زن 
حدود 12سال قبل همسرم به خواستگاريم آمد و با هم ازدواج 
کرديم. حاصل اين ازدواج دو دختر 11ساله و شش ساله بود. 
ازدواج، راهی شهرستان زرند شده و در آنجا زندگی  از  بعد 

می کرديم.
از مدتی قبل همسرم به شیشه اعتیاد پیدا و رفتارش تغییر کرد. 
شب ها از ترس اين که به من و بچه ها حمله نکند تا صبح بیدار 
دو  همراه  وضعیت،  اين  از  رهايی  برای  سرانجام  می ماندم. 
دادخواست طالق  و  آمده  کرمان  در  پدری ام  خانه  به  دخترم 
دادم. از وضعیتی که در زندگی داشتم راضی نبودم و تصمیم 
گرفتم خودم و بچه ها را خالص کنم. به همین خاطر در شربت 
نعنا، متادون ريخته و به دخترانم دادم اما به خاطر مزه بدی که 
شربت  بد  مزه  به خاطر  ابتدا  بچه هايم  نخوردم.  خودم  داشت، 

نخوردند اما اصرار کردم که برای سالمتی شان خوب است.
وقتی شربت را خوردند، به خواب عمیقی رفتند. تا صبح باالی 
سر بچه ها نشستم. به صورت های رنگ پريده آنها نگاه می کردم 
برای  تصمیم  بهترين  اين  می کردم  حس  می ريختم.  اشک  و 
نجات آنها از اين زندگی پر از سختی است. صبح از دهان شان 
خون بیرون ريخت که پشیمان شده و درخواست کمک کردم. 
کرد  کمک  درخواست  و  تماس گرفت  اورژانس  با  برادرم 
بچه هايم  اعالم کردند  اورژانس  امدادگران  و  دير شده بود  اما 

جان باخته اند.
ادعای بیماری اعصاب و روان

سرهنگ کوروش احمديوسفی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی 
کرمان در اين رابطه به جام جم گفت: متهم مدتی بود داروهای 
مصرف  قبل  يک ماه  از  اما  می کرد  مصرف  روان  و  اعصاب 
که  مشکالتی  به خاطر  زن  اين  کرده بود.  قطع  را  قرص هايش 
در زندگی داشت و اختالفاتش با همسرش، تصمیم به انهدام 
از وضع  رهايی  برای  فرد  اين روش  در  دسته جمعی می گیرد. 
موجود اقدام به قتل اعضای خانواده و بعد خودکشی می گیرد.

بیماری های  به  که  افرادی  به  نسبت  بايد  خانواده  افزود:  وی 
سعی  و  داشته باشند  بیشتر  توجه  هستند  دچار  روانی  و  روحی 
را حذف  می شود  بیماری شان  تشديد  باعث  که  عواملی  کنند 
کنند. اين زن خود را قربانی اتفاقات تلخ زندگی اش و شرايط 
آن می داند و تنها راه خالصی از مشکالت را در فرزندکشی 
و خودکشی ديده اما بعد از دادن شربت مسموم به فرزندانش 
خودش از آن نمی خورد و با ديدن خون و وضعیت وخیم دو 
دخترش برای نجات آنها درخواست می کند. با دستور قضايی، 
تحقیقات از متهم درباره ادعاهايش و بررسی سالمت روحی و 

روانی اش ادامه دارد.

سازمان  نباتات  و  حفظ  مدير 
با  کرمان  استان  شمال  جهادکشاورزی 
بیان اينکه تا 4 سال آينده درگیر مبارزه 
با ملخ صحرايی هستیم در ادامه خطاب 
به دولت اظهار کرد: انتظار داريم دولت 
با آفت ملخ  برای مقابله  اعتبارات کافی 
درگیر  استان های  اختیار  در  صحرايی 
آينده  سال  چندين  تا  قطعا  زيرا  بگذارد 
درگیر مبارزه با اين آفت خواهیم بود لذا 
اين  در  الزم  امکانات  و  تجهیزات  بايد 

خصوص داشته باشیم
"ناصر طاهر" درباره وضعیت هجوم ملخ 

گفت:  کرمان  استان  شمال  به  صحرايی  های 
به  ريگان  و  ارزوئیه  شهرستان های  از  بخشهايی 
آفت ملخ صحرايی آلوده شده اند و در چند روز 
اخیر مبارزه با اين آفت در حدود 1100 هکتار از 

اراضی شمال استان صورت گرفته است.
استان کرمان  مناطق شمال  مستمر  پايش  از  وی 
استان های  مرز  هم  مناطق  کرد:  بیان  و  داد  خبر 
هرمزگان، فارس و سیستان و بلوچستان و جنوب 
و  می کنیم  پايش  ويژه  به طور  را  کرمان  استان 
اراضی  اين  از  هکتار  هزار   4۸0 حدود  تاکنون 
 1100 حدود  که  کرده ايم  پايش  و  رديابی  را 
هکتار آن به آفت ملخ صحرايی آلوده شده بود 
که در اين راستا سمپاشی در اين اراضی صورت 

گرفت.
مدير حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی شمال 
استان کرمان ادامه داد: مناطق ارزوئیه و ريگان به 
دلیل موقعیت جغرافیايی همواره به صورت ويژه 
پايش می شوند تا اگر هجوم ملخی در اين مناطق 
اقدامات  و  شده  عمل  وارد  فورا  شد  مشاهده 

مبارزه ای را انجام دهیم.
وی در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون هجوم 

استان  شمال  کشاورزان  به  صحرايی  هايی  ملخ 
خوشبحتانه  کرد:  بیان  کرده اند؟  وارد  خسارت 
منطقه  اين  کشاورزان  به  خسارتی  هیچ  تاکنون 
وارد نشده و مبارزه با اين آفت قبل از هجوم ملخ 
ها به مزارع و باغات صورت گرفته بود به طور 
مثال در منطقه ريگان حضور اين ملخ ها حدود 
که  داشته  فاصله  باغات  و  شهر  با  کیلومتر   140
اقدامات الزم برای مبارزه با آنها صورت گرفت.

از ظرفیت کشاورزان در  استفاده  از نحوه  طاهر 
میان آورد  به  با ملخ صحرايی سخن  مبارزه  امر 
و اظهار کرد: تاکنون در امر مبارزه با اين آفت 
از نیروهای سازمان جهادکشاورزی استفاده شده 
و هنوز از ظرفیت کشاورزان استفاده نکرديم اما 
و  دريايی  های  ملخ  هجوم  افزايش  صورت  در 
استفاده  نیز  از کمک کشاورزان  صحرايی قطعا 
ظرفیت  از  اکنون  هم  آنکه  خواهیم کرد ضمن 
شده  بهره گرفته  اطالع رسانی  امر  در  کشاورزان 
با مشاهده  از کشاورزان خواسته ايم که  و  است 

ملحخهای صحرايی حتما به ما اطالع دهند.
وی درباره میزان اعتبارات اختصاص يافته در امر 
مبارزه با ملخ های صحرايی و دريايی در شمال 
با  مقابله  برای  در حال حاضر سم  استان گفت: 

يک  حدود  و  شده  تهیه  آفت  اين 
سازمان  سوی  از  اعتبار  تومان  میلیارد 
حفظ و نباتات کشور در اختیار سازمان 
است  شده  داده  قرار  جهادکشاورزی 
با کمبود خودرو  تجهیزاتی  نظر  از  اما 
خودروهای  اکثر  و  هستیم  روبرو 
موجود نیز فرسوده هستند گفتنی است 
که برای مبارزه ما با اين نوع ملخها در 
مناطق صعب العبور، نیاز به خودروهای 

خاص و کمک فنردار داريم.
سازمان  نباتات  و  حفظ  مدير 
با  استان کرمان  جهادکشاورزی شمال 
باش  آماده  در  همواره  بايد  که  مطلب  اين  بیان 
واکنش  ها  ملخ  ورود  به محض  تا  باشیم  کامل 
به  باتوجه  کرد:  تصريح  دهیم،  انجام  را  سريع 
ملخها در حال حاضر  باد و جهت حمله  جهت 
به سال گذشته درگیری  نسبت  استان  در شمال 
کمتری با اين نوع ملخ ها داشتیم اما در مجموع 
و  اقلیمی  شرايط  به  بستگی  ملخها  هجوم  میزان 
جهت باد دارد ضمن آنکه خطر هجوم ملخ های 

دريايی تا پايان سال وجود دارد.
وی خطابب به کشاورزان گفت: اگر در جايی 
نزديکترين  به  کردند  مشاهده  را  صحرايی  ملخ 
مرکز خدمات کشاورزی اطالع دهند و در امر 

مبارزه با ما همکاری داشته باشند.
طاهر در پايان با بیان اينکه تا 4 سال آينده درگیر 
مبارزه با ملخ صحرايی هستیم در ادامه خطاب به 
دولت اظهار کرد: انتظار داريم دولت اعتبارات 
کافی برای مقابله با آفت ملخ صحرايی در اختیار 
چندين  تا  قطعا  زيرا  بگذارد  درگیر  استان های 
خواهیم  آفت  اين  با  مبارزه  درگیر  آينده  سال 
اين  در  الزم  امکانات  و  تجهیزات  بايد  لذا  بود 

خصوص داشته باشیم.

ملی در هیئت  از پول  بررسی مصوبه حذف چهار صفر 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت

حذف  مصوبه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  نظارت  عالی  هیئت 
چهار صفر از پول ملی را مغاير سیاست های کلی نظام ندانست.

در اين نشست بررسی انطباق اصالحیه ماده يک قانون پولی و بانکی 
کشور با سیاست های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجمع  دبیرخانه  نظارت  کمیسیون  گزارش  نشست،  اين  ابتدای  در 
های  سیاست  از  بندهايی  با  اصالحی  واحده  ماده  مغايرت  بر  مبنی 
کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه 

شد.
به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر  ادامه  در 
های  هزينه  ملی، کاهش  پول  از  ضرورت های حذف چهار صفر 
از نسبت پول ملی  ناشی  بار روانی منفی  چاپ اسکناس و کاهش 

فعلی با ارزهای رايج را از عمده نتايج اين مصوبه دانست.
بر اساس اين گزارش اعضای هیئت عالی نظارت، پس از بحث های 
موافق و مخالف اين مصوبه را مغاير سیاست های کلی نظام ندانستند.
 – تجاری  آزاد  منطقه  ی  “توسعه  مصوبه  جلسه  اين  ی  ادامه  در 
ارائه ی گزارش  از  صنعتی گیالن)انزلی( ” مطرح گرديد که پس 
کمیسیون نظارت مجمع و دفاعیات مسووالن شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری اين مصوبه مغاير بند های 11 و 17سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی شناخته شد و مقرر گرديد برای ارجاع به مجلس 

شورای اسالمی به شورای نگهبان اعالم گردد.

مدير حفظ و نباتات سازمان جهادکشاورزی استان کرمان:

تا 4 سال آینده درگیر مبارزه با آفت ملخ های صحرایی خواهیم بود

ارزش سهام عدالت چقدر است؟/نحوه فروش سهام عدالت

 کشف ۱26 کیلو موادمخدر در "ارزوئیه"
مواد  کیلوگرم   126 کشف  از  "ارزوئیه"  انتظامي  فرمانده 
مخدر و توقیف 3 دستگاه خودرو طي يک عملیات پلیسي 

در اين شهرستان خبر داد.
گفت:  خصوص  اين  در  پورامینايي"  سرهنگ"مهدي 
ديگر  همکاري  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
دستگاه  يک  به  محور"صوغان"  در  انتظامي   ماموران 
را  خودرو  اين  و  شده  مشکوک  پیکان  وانت  خودروي 

متوقف کردند.
وي افزود: ماموران در بازرسي از اين خودرو 126 کیلوگرم 
نیز 2 دستگاه خودروی سواری  ادامه  ترياک کشف و در 
که اسکورت وانت بودند را متوقف و در مجموع 6 متهم 

را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامي "ارزوئیه" خاطرنشان کرد: سودا گران مرگ 
با ورود و توزيع مواد مخدر باعث تخريب افراد جامعه به 
ويژه قشر جوان مي شوند و از مردم مي خواهیم براي جلو 
گیري از اين اتفاق ناخوشايند در صورت اطالع از فروش، 

حمل و نگهداري مواد مخدر پلیس را مطلع کنند.
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دارد  قصد  سايپا  خودروسازی  گروه 
سبد  به  را  جديد  عضو  چهار   99 سال  در 
اين  از  يکی  اضافه کند.  محصوالت خود 
پرتیراژ  سدان  از  جديد  مدلی  خودروها، 
بازار  به   S عنوان ساينا  با  است که  »ساينا« 

کشور عرضه می شود.
محصوالت  سبد  وارد  زودی  به   S ساينا 
عنوان  به  و  می شود  سايپا  پرتیراژ 
اختیار  در  روز،  به  و  يافته  ارتقا  محصولی 
مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت. بايد 
اين،  از  پیش  که  کرد  اشاره  نکته  اين  به 
در   »99 »ساينا  نام  با  ساينا  جديد  نسخه 
مطرح  مجازی  فضای  و  ها  رسانه  برخی 
می شد که در ساختار جديد نام گذاری و 

تیپ بندی محصوالت گروه خودروسازی سايپا 
به صورت رسمی و با عنوان ساينا S معرفی شده 

است.
گروه خودروسازی سايپا پس از گذشت چهار 
سال از عرضه ساينا، حال نسخه جديدی را برای 
اين سدان در نظر گرفته است. ساينا S بر اساس 
پلتفرم و اصول سازه X200 سايپا طراحی شده 
از  دارد.  هايی  تفاوت   EX ساينا  به  نسبت  و 
فیس  خودرويی  را   S ساينا  توان  می  فنی  نگاه 
را  جديدی  های  ويژگی  و  کرد  معرفی  لیفت 
برای آن در نظر گرفت. بر اساس استانداردهای 
در  سايپا  گروه  امروز  جهان،  خودروسازی 
 5 از  کمتر  در  و  بازار جهانی  با  همگام  اقدامی 
سال از عرضه ساينا، نسخه جديد و فیس لیفت 
آن را معرفی کرده است. اين خودرو در بخش 
و  شده  همراه  جديدی  های  ويژگی  با  ظاهری 

تغییر کرده  به گذشته  نسبت  آن  قطعات  برخی 
و  عقب  جلو،  طراحی  بخش  در   S ساينا  است. 
است که سعی  معمولی  ساينا  از  متفاوت  کابین 
اين  شمايل  به  جديدی  های  ويژگی  تا  شده 

خودروی کالس B اضافه شود.
ساينا S  عالوه بر تغییرات ظاهری که داشته، با 
ويژگی های فنی جديد و منطبق با استانداردهای 
ايران تولید خواهد شد. اضافه شدن چراغ  روز 
روشنايی روز به اين سدان سايپا از جمله تغییرات 
استاندارد  است.  جديد  استانداردهای  با  مطابق 
دنده  تعويض  نشانگر  پیاده،  عابر  از  محافظت 
صندلی  راننده،  ايمنی  کمربند  هشدار   ،)GSI(
سامانه   ،ISOFIX استاندارد  با  عقب  های 
 )BCM( مديريت و نظارت عملیاتی بر خودرو
 S ساينا  در  که  است  استانداردهايی  جمله  از 
وجود دارد و باعث شده تا اين خودروی سايپا 

استانداردهای  از  بااليی  سطح  در 
سدان های کالس B  قرار بگیرد.

به   S ساينا  ها،  ويژگی  اين  کنار  در 
 EBD و    ABSترمز هوا،  دو کیسه 
پارک  ،  سنسور   BAترمز کمکی  ،
عقب، شیشه های جلو و عقب برقی، 
گرمکن  با  برقی  جانبی  های  آينه 
با  اتوماتیک  نیمه  تهويه  سیستم  و 
شده  مجهز  نیز  ديجیتال  نمايشگر 

است.
ساينا  تر  کامل  های  نسخه  همچنین 
S به شیشه های عقب دودی، رينگ 
آلومینیومی، نمايشگر 7 اينچی لمسی، 
بلوتوث، قابلیت نمايش صفحه تلفن 
 Mirror( خودرو  نمايشگر  روی  بر  همراه 
)Auto Light(، سنسور  نور  Link(، سنسور 
سیستم  کنترل   ،TPMS الستیک  باد  فشار 
روکش  عقب،  دوربین  فرمان،  روی  از  صوتی 
صندلی چرم و... مجهز است. به اين ترتیب ساينا 
S می تواند با توجه به نیاز مشتری همگام شود 
و به عنوان يک سدان جوان پسند و خانوادگی 

ارتقا يافته در اختیار مشتريان قرار بگیرد.
مجهز   M15 مصرف  کم  پیشرانه  به   S ساينا 
است. اين پیشرانه 1503 سی سی حجم دارد و 
نیوتن  با گشتاور 12۸  را  بخار  اسب  قدرت ۸7 
دستی  سرعته   5 دنده  جعبه  کند.  می  تولید  متر 
ساينا S توان پیشرانه را به چرخ های جلو انتقال 
می دهد. اين قوای محرکه جزو پیشرانه های کم 
ايران شناخته  بازار  استهالک و کم مصرف در 

می شود.

سامانه کشوری نظارت پهپادی جاده ها با حضور 
رئیس پلیس راهور ناجا به صورت آزمايشی در 

سمنان آغاز به کار کرد.
رئیس پلیس راهور ناجا در آئین بهره برداری از 
اين طرح کشوری در سمنان گفت: اين سامانه 
پهپادی با هدف تأمین امنیت تردد در محورهای 
کاهش  گذاری  هدف  راستای  در  مواصالتی 
نیروی  سوی  از  جاده ای  سوانح  و  تصادفات 

انتظامی برنامه ريزی شد.
سردار سیدکمال هاديانفر با اشاره به ظرفیت های 
کنترل  برای  جاده ها  پهپادی  نظارت  سامانه 
ترددها، افزود: پهپاد اين سامانه ظرفیت پرواز 12 
ساعته تا 300 کیلومتر به صورت رفت و برگشت 

را دارد.
اطالعات  شد:  يادآور  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
اين پهپاد به مرکز اطالعات کنترل قرارگاه پلیس 
اطالعات  مرکز  در  همزمان  و  استان سمنان  راه 
کنترل ترافیک تهران دريافت و تحلیل می شود.

وی ادامه داد: داده های ارسالی از سامانه نظارت 
و  می گیرد  قرار  راه  پلیس  اختیار  در  پهپادی 
عمده ترين هدف از اين سامانه کشف تخلفات 
و  سرعت  مانند  جاده  در  خودروها  حادثه ساز 
سبقت غیرمجاز و حرکات خطرآفرين رانندگان 

است.
با  اکنون  داد:  ادامه  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 

پهپادی  نظارت  سامانه  وجود 
جاده ای نظارت حتی بر جاده های 
فرعی و روستايی امکانپذير است.

حادثه ساز  رانندگان  شناسايی  وی 
سامانه  مزيت های  از  يکی  را 
و  عنوان  جاده ای  پهپادی  نظارت 
از  بیش   97 سال  کرد:  خاطرنشان 
نفر در تصادفات  هزار و 100   17
و  باختند  جان  شهری  و  جاده ای 
مجروح  نفر  هزار   300 از  بیش 

اين  مسبب  راننده  هزار  سه  که  شدند  معلول  و 
سوانح بودند.

در  مشهد  تهران-  اصلی  مسیر  به  هاديانفر 
استان سمنان اشاره کرد و گفت: مرحله اول و 
آزمايشی اجرای سامانه نظارت پهپادی جاده ای 
نظر  در  کشور  اصلی  و  پرتردد  محور  اين  در 
گرفته شد تا امنیت تردد هموطنان تا جای ممکن 

تأمین شود.
پهپادی  نظارت  سامانه  اجرای  افزود:  وی 
جاده ای، در ادامه استفاده از فناوری و تجهیزات 
بر جاده ها  نظارت  و  پايش  و  کنترل  در  روز  به 
گذشته  سال  اربعین  آئین  در  ابتدا  که  است 

آزمايش شد.
رئیس پلیس راهور ناجا به اجرای اين سامانه تا 
امسال در استان های ديگر کشور اشاره و  پايان 

اضافه کرد: محورهای شمال به جنوب استان های 
فارس و سیستان و بلوچستان، جاده های طوالنی 
شمالی  پرتراکم  محور  چهار  و  کرمان  استان 
سامانه  اين  اجرای  بعدی  مراحل  در  نیز  کشور 

است.
پهپادی  نظارت  سامانه  اين  در  شد:  يادآور  وی 
هوا  تیم کنترل  اختیار  در  پرنده کامل  جاده ای، 
دقیقه  چند  ظرف  آن  داده های  که  است  ناجا 
و  نیز مشخص می کند  را  ابعاد و محل حوادث 
برای کمک های امدادی، اورژانسی و پلیسی به 

تصادفات نیز کمک کننده است.
راه  پلیس  جدی  برنامه  افزود:  هاديانفر  سردار 
اساس  بر  تصادفات  کاهش   99 سال  برای  ناجا 
اين  در  که  است  شده  تعیین  هدفگذاری های 
مسیر از ابزارهای نوين و فناوری نیز بهره گیری 

می شود.

در 24 ساعت گذشته 2 خبر خوب درباره 
با ويروس کرونا اعالم شده  مبارزه جهانی 
اين  جهانی  کابوس  پايان  به  امیدها  که 
بیشتر کرده  را  ناشناخته  و  مرگبار  ويروس 

است.
سازمان  سوی  از  ديروز  خبر  نخستین 
سازمان  اين  شد.  اعالم  جهانی  بهداشت 
پیشتر  که  عالمت  بدون  افراد  کرده  اعالم 
و  شیوع  در  زيادی  نقش  می رفت  گمان 
گسترش ويروس کرونا دارند، احتماال ناقل 
ويروس کرونا نیستند و يا در موارد نادری 

ممکن است ناقل اين ويروس باشند.
اين خبر بسیار خوبی برای نظام سالمت جهانی 
است چرا که پیشتر گمان می رفت ناقالن بدون 
بازی  ويروس  شیوع  در  را  اصلی  نقش  عالمت 
می کنند اما حاال نظام های سالمت در کشورهای 
روی  بیشتر  را  خود  اهتمام  بايد  دنیا  مختلف 
شناسايی هرچه زودتر و هر چه بیشتر افراد دارای 

عالمت و قرنطینه آنها و نزديکانشان بگذارند.
بیماری های  بخش  رئیس  کرکوف"  ون  "ماريا 
ديروز  بهداشت  جهانی  سازمان  اضطراری 
داريم  ما  که  اطالعاتی  اساس  بر  کرد:"  اعالم 
اينکه افراد فاقد عالمت بتوانند بیماری را به فرد 

ديگری انتقال دهند، نادر است."
روی  را  تمرکزشان  بايد  دولت ها  که  گفت  او 
قرار  عالمت  دارای  مبتاليان  قرنطینه  و  کشف 
بهداشت  سازمان  مقام  اين  حال  اين  با  دهند؛ 
جهانی تاکید کرده در اين زمینه بايد تحقیقات 

بیشتری صورت بگیرد.
اعالم  نیز  پیش  هفته  جهانی  بهداشت  سازمان 
کرده بود که آلودگی به عفونت "کوويد -19 
"از روی سطوح نیز بسیار نادر است. با اين حال 
اين سازمان همچنان به توصیه مهم شستن مداوم 

دست ها و عدم تماس دست آلوده با چشم، بینی 
و دهان و نیز رعايت فاصله احتیاطی 2 متری از 
به  شلوغ  اجتماعات  در  حضور  عدم  و  ديگران 
همه گیری  با  مبارزه  کلیدی  راهکارهای  عنوان 

کرونا تاکید دارد.
و  بهداشت  نظام  از  ديگر  کننده  امیدوار  خبر 
دانشمند  يک  است.  شده  مخابره  چین  درمان 
اعالم  چین  سالمت  نظام  تايید  مورد  ارشد 
کرده نخستین واکسن کرونا در پايیز امسال در 

دسترس خواهد بود.
دکتر"ژونگ نانشان"

پزشکی  ارشد  مشاور  نانشان"  "ژونگ  دکتر 
علیه  مبارزه  شده  شناخته  چهره  و  چین  دولت 
گفته  باره  اين  در   "  19 "کوويد  همه گیری 
است:" نخستین واکسن ضدکرونا در چین اوايل 

پايیز امسال در دسترس خواهد بود.
اين مقام بهداشتی ۸3 ساله چینی که نقش زيادی 
در اعالم عمومی اپیدمی ويروس کرونا در چین 
محلی  مقامات  مخفی کاری  از  پیشتر  و  داشته 
انتقاد  کرونا  ويروس  درباره  چین  هوبی  استان 
کرده است، درباره روش موثر مبارزه با ويروس 
واکسیناسیون  با  بايد  ويروس  اين  گفته:  کرونا 

همگانی مهار شود نه از طريق ايمنی گله ای.

او گفت: برای به دست آوردن ايمنی 
گله ای بايد حدود 60 تا 70 درصد از 
جمعیت يک کشور به ويروس آلوده 
شوند و در اين صورت 7 درصد از اين 
دستکم  شیوه  اين  مُرد.  خواهند  تعداد 
خواهد  نفر  میلیون   40-30 مرگ  به 
انجامید که روشی بسیار هزينه زاست.

تولید واکسن  ادامه گفت روند  او در 
پیشرفت  حال  در  سرعت  به  چین  در 
ساخت  واکسن های  از  برخی  و  است 
روی  اضطراری  استفاده  برای  چین 
آماده  امسال  پايیز  در  ابتال  ريسک  دارای  افراد 

استفاده خواهد بود.
امیدواری نظام بهداشت و درمان چین اين است 
اضطراری  استفاده  برای  واکسن ها  نخستین  که 
روی افراد دارای ريسک باال در ماه سپتامبر سال 
جاری میالدی )اواخر شهريور( و پیش از موج 
دسترس  در  کرونا  ويروس  شیوع  احتمالی  دوم 

باشد.
تالش محقق چینی روی تولید واکسن کرونا در 

دانشگاه پکن/ مارس 2020
اين واکسن می تواند جان دهها و صدها هزار نفر 
از جمعیت دارای ريسک ابتال به ويژه سالمندان 
از مرگ  را  زمینه ای  بیماری های  دارای  افراد  و 

حتمی نجات دهد.
مرکز  کل  مدير  فو"  گائو  دکتر"  همچنین 
نیز  چین  واگیر  بیماری های  کنترل  و  پیشگیری 
با  دولتی چین  تلويزيون  با  در مصاحبه ای  اخیرا 
تايید ساخت واکسن اضطراری برای افراد دارای 
ماه سپتامبر، گفته است نخستین  تا  ابتال  ريسک 
ابتدای  تا  همگانی  استفاده  برای  چینی  واکسن 
سال 2021 )دی و بهمن ماه 1399( تولید خواهد 

شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك 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 برابر راي شماره 139۸603619013000534مورخ 139۸/11/12هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهناز کاشف گنج دره فرزند عباس به شماره شناسنامه 
913 صادره از رابر در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 459/20 مترمربع قسمتی از پالک 2174 
فرعی از 12- اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان امام خیابان منتظری کوچه محضر 
قديم خريداری از مالک رسمی ايراندخت ياسائی مع الواسطه 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 مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/3/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/3/19
محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف7(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
پالک  از  شده  مجزی  فرعی   4431 پالک  دارای  خانه  باب  يک  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
2564فرعی از 12-اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان چمران کوچه 12 متری به 
مساحت 254/25مترمربع مورد تقاضاي آقای حمیدرضا مارکی مهنی فرزند عادل به شماره شناسنامه 
مرقوم  اختصاصي پالک  تحديد حدود  نامبرده آگهي  رابر حسب درخواست کتبي  از  2004 صادره 
بدينوسیله منتشر وعملیات تحديدي آن ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخه 99/4/17 در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورين رقبه مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر در اين اعالن در 
محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد بر طبق ماده 
20 قانون مي تواند از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدي 30 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به 
اداره ثبت تسلیم نمايد ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده ۸6 آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره بايستي با مراجعه به مرجع ذيصالح قضائي نسبت به 
تقديم دادخواست اقدام و گواهي را به اين اداره تقديم نمايد در غیر اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده 
قانوني وي مي توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست دريافت و به اين اداره 

تسلیم نمايند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار:99/3/20

محمدمحسن قزوينی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف14(

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 9609973470101290 صادره از 
از  فرعی   202 پالک  دارد،  نظر  در  اجرايی   97013۸ کالسه  پرونده  در  و  بافت  حقوقی  اول  شعبه 
9۸7 اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت رحیم شرفی فرزند بارانعلی به مبلغ 
هشت میلیارد ريال)شش دانگ( به فروش برساند ضمنا ملک موصوف ثبت و دارای پالک ثبتی و 
مفروز وبا کاربری)تجاری و مسکونی( و ثبت می باشد و در اجاره نمی باشد)مدارکی دال بر اجاره 
بودن ارائه نگرديده است(، ملک مذکور دارای 4۸5/34 متر مربع عرصه وکه میزان 150 مترمربع از 
عرصه آن با کاربری تجاری است .150 مترمربع اعیانی با کاربری تجاری و 270 مترمربع با کاربری 
مسکونی در همکف به صورت کامل با عمر حدود 10 سال با اسکلت فلزی و در طبقه دوم حدود 
200 مترمربع زيربنا در حد پايان سفت کاری می باشد و دارای دو امتیاز آب و برق و گاز شهری می 
باشد،لذا مزايده در تاريخ 1399/04/09 روزدوشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري 
شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار و قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده 
اخذ خواهد شد.در صورت  برنده  از  معین  مهلت  مابقي ظرف  المجلس  في  پیشنهادی  مبلغ  درصد 
گردد.بنابراين  مي  تمديد  مزايده  و  ضبط  دولت  صندوق  نفع  به  اولیه  درصد  ده  متقاضي  انصراف 
متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا مدت پنج روز 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 

خیابان پیروزی نبش کوچه 4 می باشد. 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 46(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  ارسالی  نیابت شماره 1397013001014139  اجرای  در  بافت  دادگستري  احکام حقوقی  اجراي 
اجرای احکام مدنی يزد و در پرونده کالسه 9601۸4 اجرايی در نظر دارد، میزان 12/۸ سهم مشاع 
از 96 سهم عرصه و اعیان به استثنای قیمت ثمنیه عرصه و اعیان سهم همسر متوفی)عبدا... کاويانی( 
عبدا... کاويانی  مرحوم  مالکیت  به  بافت  در بخش 40 کرمان شهرستان  واقع  اصلی  از پالک 317 
فرزند مراد از ماترک مرحوم محمود کاويانی فرزند عبدا... به مبلغ سیصدو يازده میلیون ريال با کلیه 
متعلقات به فروش برساند، ملک مذکور دارای 46/65 مترمربع عرصه و اعیان)ششدانگ( می باشد، 
باشد و ملک مذکور  مترمربع می  از 46/65  مترمربع  میزان 6/22  که سهم مرحوم محمود کاويانی 
دارای سه دهنه تجاری با اسکلت قديمی و در حال حاضر در دست تعمیر می باشد و دارای يک طبقه 
است، ضمناً ملک موصوف ثبت و دارای پالک ثبتی و مفروز و با کاربری)تجاری( و ثبت می باشد 
از مبلغ سیصدويازده  و در اجاره نمی باشد)مدارکی دال بر اجاره بودن ارائه نگرديده است( ضمناً 
میلیون ريال مبلغ سی و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال ثمنیه عرصه و اعیان همسر 
جهت  مذکور  مبلغ  از  که  باشد  می  کاويانی  محمود  مرحوم  االرث  سهم  از  عبدا...کاويانی  متوفی 
پرداخت محکوم له کسر می گردد،لذا مزايده در تاريخ 1399/04/03 روز سه شنبه ساعت 10 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 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 
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 طالقانی شرقی نبش کوچه 1۸ می باشد ) م الف 45( 
غجه پور-دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  ارسالی  نیابت شماره 139۸021001562530  اجرای  در  بافت  دادگستري  احکام حقوقی  اجراي 
اجرای احکام مدنی سیرجان و در پرونده کالسه 9۸0499 اجرايی در نظر دارد، پالک 709 فرعی 
از 1 اصلی واقع در بخش 41 کرمان شهرستان بافت  از ماترک مظفر سلجوقی فرزند بهزاد به مبلغ 
پنج میلیارد و ششصد و هشت میلیون ريال)شش دانگ( به فروش برساند ضمنا ملک موصوف ثبت 
و دارای پالک ثبتی و مفروز وبا کاربری)خانه باغ( و ثبت می باشد و در اجاره نمی باشد)مدارکی 
دال بر اجاره بودن ارائه نگرديده است(، ملک مذکور دارای 2204/3 متر مربع عرصه و 150 مترمربع 
اعیان با مصالح بلوک و تیرآهن و درختان گردو و نیز امتیازات آب و برق می باشد،لذا مزايده در 
تاريخ 1399/4/7 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 في 
المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد 
اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل 
مي توانند تا مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از 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 
ارائه گردد  به درخواست هايی که بعد از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی  نمايد ضمناً 

ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمناً آدرس ملک : شهرستان بافت خبر باالخیابان اصلی می باشد. 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 39(

آگهي مزایده)نوبت دوم(
نیابت  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
بافت  شهرستان  دادگستری   مدنی  احکام  اجرای  شعبه   139۸/12/1 مورخ   139۸021001661734
بافت در  اول حقوقی دادگستری شهرستان  از شعبه  موضوع دادنامه 9609973470100277 صادره 
پرونده اجرايی 9۸0206 که طی آن خانم زينب فاطمی فرزند سید محمد به پرداخت پانصد میلیون 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ نهصدو نود و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی و سیزده 
میلیون و هشتصدهزار ريال بابت حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر و تاديه از 1394/5/19 در حق 
محکوم له گل اندام پورچنگیز فرزند موسی و پرداخت و نیم عشر اجرائی که توسط اجرا محاسبه 
می گردد محکوم گرديده و از نامبرده میزان يک سهم از 96 سهم ششدانگ موتور پمپ برقی با 
لوله آب شش اينچ و پیشرفته از لوله کشی که بر مدار هر دانگ آن 16 سهم 24 ساعت مورد آبیاری 
نسبت به آب و زمین قرار گرفته که يک سهم از 96 سهم به میزان 1/5 ساعت در 24 ساعت مورد 
شرب اراضی قرار می گیرد )نیم سهم خريداری شده توسط محکوم علیه و نیم سهم از سهم االرث 
پدری (ملک مذکور مشاع بوده و در دولت آباد قادرآباد موتورپمپ زارع پیشه معروف به موتور 
پمپ بختیار اخالص پور سمت چپ آسفالت واقع است و طبق مبايعه نامه عادی مورخ 94/4/19 و 
سند وکالت شماره 27۸۸۸ مورخ 94/5/19 خريداری گرديده که بهای پايه کارشناسی ملک يک 
میلیارد و دويست و پنج میلیون ريال برآورد قیمت شده است فلذا با وصف موجود مزايده با حضور 
نماينده محترم دادگاه در مورخه چهارشنبه 1399/4/4 ساعت 12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه 
ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود ضمناً 
بسته  پاکت در  المجلس در  پیشنهادي را فی  مبلغ  بايستی ده درصد  مزايده  افراد شرکت کننده در 
تحويل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده 
تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند 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
شماره9900215  دادخواست  شرح  به   1 شناسنامه  داراي  ا...  عین  فرزند  نژاد  امرا...سلطانی  آقای 
تاريخ  در   4 شناسنامه  به  امرا...  فرزند  نژاد  سلطانی  ارسالن  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/3/20 

1399/3/11 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-روشن سلطانی نژاد فرزند عوض به ش ش 17 متولد 1344 مادر متوفی.

2- امرا...سلطانی نژاد فرزند عین ا... به ش ش يک متولد 1335 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.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهی حصر وراثت 
خانم نصرت سلطانی نژاد فرزند يدا... دارای شناسنامه 7 به  شرح دادخواست شماره 9900216مورخ 
شناسنامه  به  نادعلی  فرزند  آباد  حسن  پور  شرفی  محمدعلی  شادروان  داده  توضیح   1399/03/19
از  عبارتند  وی  الفوت  حین  منحصر  وراثت  شده  فوت  بافت  درشهر    19/2/99 مورخه  در    ۸59 

1_ سعید شرفی پور حسن آباد به ش ملی 3120371637 متولد 13۸2 فرزند متوفی.
2_وحید شرفی پور حسن آباد به ش ملی 3120414931 متولد 13۸5 فرزند متوفی

3-نصرت سلطانی نژاد به ش ملی 3131446722 متولد 1353 همسر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد به هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری ک بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است 
دفتر شورای حل اختالف شماره سه شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900162  دادخواست  شرح  به   1 شناسنامه  داراي  سهراب  فرزند  علیرضايی  بهبود  آقای 
تاريخ  در   1 شناسنامه  به  ا...  خان  فرزند  علیرضايی  سهراب  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/3/7 

1399/1/16 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-رخساره حسینی افشار به ش ملی 3130۸0۸434 متولد1337 همسر متوفی.

2- مهدی علیرضايی به ش ملی 3131599601 متولد1364 فرزند متوفی.
3- هادی علیرضايی به ش ملی 31200۸7130 متولد136۸ فرزند متوفی.
4- حامد علیرضايی به ش ملی 3120140۸21 متولد1370 فرزند متوفی.
5- بهبود علیرضايی به ش ملی 3120234761 متولد1373 فرزند متوفی.
6- راحله علیرضايی به ش ملی 3131455166 متولد1361 فرزند متوفی.

7- مسعود علیرضايی به ش ملی 0234771 312 متولد1374 فرزند متوفی.
۸- افسانه علیرضايی به ش ملی 3131464690 متولد1362 فرزند متوفی.
9- فرزانه علیرضايی به ش ملی 3131599944 متولد1367 فرزند متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3120159263 شناسنامه  داراي  غالمحسین  فرزند  زاده  غجه  صدف  خانم 
فرزند خداقلی  عین خاتون  پور  برجعلی غجه  داده شادروان  توضیح  مورخ99/3/20  شماره9900196 
به شناسنامه 13 در تاريخ 1394/12/26 در شهر بزنجان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي 

عبارتند از:
1-عباس توحیدی نسب به ش ش 1 متولد134۸ بافت پسر متوفی.

2-شوکت غجه پورعین خاتون به ش ش 36 متولد1340 بافت دختر متوفی.
3- عصمت توحیدی نسب به ش ش 1 متولد1349 بافت دختر متوفی.

4- طلعت توحیدی نسب به ش ملی 69 متولد1352 بافت دختر متوفی. 
5- محمد غنچه پورعین خاتون به ش ش 3 متولد1355 بافت پسر متوفی. 

6- صدف غجه زاده به ش ملی 3120159263 متولد1331 بافت همسر دائمی متوفی.  
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  يکي  در  نوبت  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

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

آگهي حصروراثت
خانم طیبه علی محمدی بزنجانی فرزند علیجان داراي شناسنامه 10 به شرح دادخواست شماره9900166 
مورخ99/3/1۸ توضیح داده شادروان صابرعلی محمدی زاده میرجانی فرزند درويش به شناسنامه 14 در 

تاريخ 139۸/12/15 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-درويش محمد نژاد میرجانی به ش ملی 313043132 متولد130۸ پدر متوفی.

2- زيبا محسنی تکلوبه ش ملی 313136910۸ متولد132۸ مادر متوفی.
3- طیبه علی محمدی بزنجانی به ش ملی 317966۸121 متولد1350 همسر متوفی.

4- شبنم محمدی زاده میرجانی به ش ملی 33۸0757403 متولد1375 فرزند متوفی.
5- نیايش محمدی زاده میرجانی به ش ملی 31205009۸4 متولد1392 فرزند متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
شماره99001۸۸  دادخواست  شرح  به   ۸ شناسنامه  داراي  محمدحسین  فرزند  نژاد  صفی  فرامرز  آقای 
مورخ99/3/1۸ توضیح داده شادروان محمد حسین صفی نژاد فرزند غالمحسین به شناسنامه 6 در تاريخ 

1393/6/21 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-گوهر صفی نژاد به ش ملی 3130746706 متولد1316 همسر متوفی.
2- علی صفی نژاد به ش ملی 3130060251 متولد1357 فرزند متوفی.

3- فرامرز صفی نژاد به ش ملی 3130۸22356 متولد1340 فرزند     متوفی.
4- انیسه صفی نژاد به ش ملی 3130۸79۸70 متولد1354 فرزند متوفی.

5- توران صفی نژاد به ش ملی 3130۸44392 متولد1345 فرزند متوفی.
6- مريم صفی نژاد به ش ملی 3130163077 متولد1351 فرزند متوفی. 

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

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

آگهي حصروراثت
شماره99001۸5  دادخواست  شرح  به   7۸ شناسنامه  داراي  سهراب  فرزند  آرمند  نیلوفر  خانم 
مورخ99/3/19 توضیح داده شادروان حسن آرمند فرزند سعدا... به شناسنامه 6 در تاريخ 1370/10/19 

در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-هوشنگ آرمند به ش ملی 3130677۸36 متولد1355فرزند متوفی.
2- هوشمند آرمند به ش ملی 3131472650 متولد1364فرزند متوفی.

3- پوران آرمند به ش ملی 3130677۸44 متولد1354فرزند متوفی.

4- نیلوفر آرمند به ش ملی 3131464291 متولد1362فرزند متوفی.
5- سولماز آرمند به ش ملی 3120057479 متولد1369فرزند متوفی.

6- آزيتا آرمند به ش ملی 3120197۸07 متولد1372فرزند متوفی.
7- همايون علیرضايی فرزند سعدا... به ش ملی 3131406429 متولد1339

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

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

آگهي حصروراثت
شماره9900141  دادخواست  شرح  به   7 شناسنامه  داراي  کلعبلی  فرزند  نیا  عامری  ارجعلی  آقای 
تاريخ  در   173 شناسنامه  به  خدامراد  فرزند  سلجوقی  خاور  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/3/1۸ 

1390/۸/2 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فاطمه پوررودخانه سلطانی به ش ملی 313032۸246 متولد 1330 فرزند متوفیه.

2- نوروزعلی پوررودخانه سلطانی به ش ملی 3131109۸5۸ متولد 1331 فرزند متوفیه.
3- ارجعلی عامری نیابه ش ملی 313112946۸ متولد 133۸ فرزند متوفیه.

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

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

آگهي حصروراثت
شماره9900137  دادخواست  شرح  به   241 شناسنامه  داراي  بهباز  فرزند  نژاد  حمزه  کبری  خانم 
تاريخ  در   191 شناسنامه  به  آقاخان  فرزند  حیدری  صنم  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/3/1۸ 

1397/9/10 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-احمد حمزه نژاد به ش ملی 3130064621 متولد 135۸ فرزند متوفیه.

2- خديجه حمزه نژاد به ش ملی 3130375۸۸0 متولد 1352 فرزند متوفیه.
3- شه باز حمزه نژاد به ش ملی 3130561031 متولد40 فرزند متوفیه.

4- کبری حمزه نژاد به ش ملی 3130561234 متولد 1346 فرزند متوفیه.
5- محترم حمزه نژاد به ش ملی 3130561242 متولد 134۸ فرزند متوفیه.
6- صغری حمزه نژاد به ش ملی 3130576691 متولد 133۸ فرزند متوفیه.

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

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

سردار هاديانفر خبر داد

شروع نظارت پهپادی راهور ناجا بر تردد در جاده ها

2 خبر خوب درباره ویروس کرونا

 ساینا S ؛ فیس لیفِت جدید از سایپا

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان:
کرمان  در  )ص(  اعظم  پیامبر  همایش  سومین 

برگزار می شود
 مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان از برگزاری 
سومین همايش پیامبر اعظم )ص( در استان کرمان طی امسال خبر 

داد.
محمدرضا علیزاده ظهر سه شنبه سومین جلسه شورای هماهنگی 
از  پس  اينکه  به  اشاره  با  مساجد  هنری  و  فرهنگی  کانون های 
آن  ابالغ  و  فرهنگی  انقالب  عالی  در شورای  اساسنامه  تصويب 
به استان ها، اين شورا آغاز به کار کرد، افزود: يکی از برنامه های 
مهم و محوری که توسط ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان 
برگزار می شود، همايش پیامبر اعظم )ص( است که تاکنون دو 

دوره آن برگزار شده است.
برنامه  پیامبر اعظم )ص( که طبق  ادامه داد: سومین همايش  وی 
ويروس  شیوع  دلیل  به  می شد  برگزار  گذشته  سال  بايد  ريزی 
به شرايط موجود  با توجه  البته  به سال جاری موکول شد  کرونا 

نحوه برگزاری اين همايش مشخص نیست.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به اينکه 
استان  مساجد  کانون های  هماهنگی  ستاد  برنامه های  ديگر  از 
در  ها«  »آسمانی  عنوان  تحت  فراغت  اوقات  طرح  برگزاری 
برنامه  مهم ترين  که  فهما  طرح  داشت:  اظهار  است،  تابستان  ايام 
کانون های مساجد در سطح کشور است و مخفف فرهنگ و هنر 
ايران است، يک رقابت سالم میان کانون ها ايجاد کرده  مساجد 
است و حمايت از اين کانون ها مبتی بر میزان عملکرد و فعالیت 

کانون ها در سامانه بچه های مسجد است.



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 0913917334۸. 

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

امدادگران هالل احمر کرمان جان مرد 
3۷ساله را نجات دادند

هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  معاونت  سرپرست 
سه  تالش  و  امدادرسانی  از  کرمان  استان  احمر 
جان  نجات  برای  جمعیت  اين  نجاتگران  ساعته 
روستای  ارتفاعات  در  ديده  آسیب  مصدوم 

گیجوئیه در شهرستان ارزوئیه خبر داد.
با مرکز  با اشاره به تماس تلفنی  محمد امیرخانی 
اضطراری  عملیات  هماهنگی  و  کنترل  مديريت 
يک  سقوط  بر  مبنی  استان  احمر  هالل  جمعیت 
در  گیجوئیه  روستای  ارتفاعات  در  ساله   37 فرد 
نجاتگران  بالفاصله  گفت:  ارزوئیه  شهرستان 
تیم  و  ارزوئیه  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت 
محل  به  بافت  شهرستان  کوهستان  امدادونجات 

حادثه اعزام شدند. 
ناحیه  در  فرد سقوط کرده  اينکه  به  اشاره  با  وی 
بود،  شده  شکستگی  و  تروما  دچار  پا  و  دست 
ساعت  سه  از  بعد  احمر  هالل  نجاتگران  افزود: 
ارتفاع  از  را  ديده  فرد آسیب  موفق شدند  تالش 
به  و  انتقال  کوه  دامنه  به  متری   500 و  يکهزار 
تحويل  اورژانس  پزشکی  های  فوريت  نیروهای 
گیاهان  تهیه  جهت  ساله   37 مرد  اين  دادند. 
دارويی به ارتفاعات کوه های روستای گیجوئیه 

در شهرستان ارزوئیه عزيمت کرده بود.
قرار  کرمان  کیلومتری   270 فاصله  در  ارزوئیه 

دارد.

گمنام  شهدای  هیئت  اندازی  راه 
شهرستان ارزوئیه

سرهنگ دوم پاسدار مصطفی امام بخش فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه شهرستان ارزوئیه در پیامی از مردم 

جهت راه اندازی هئیت شهدای گمنام دعوت کرد.
دوم  سرهنگ  گمنام  شهدای  هیئت  اندازی  راه  جهت 
مقاومت  ناحیه  فرمانده  بخش  امام  مصطفی  پاسدار 
مردم جهت  از  پیامی  در  ارزوئیه  شهرستان  سپاه  بسیج 

همکاری دعوت کرد.
متن پیام بدين شرح می باشد؛

بسمه تعالی
مردم شريف و شهید پرور شهرستان ارزوئیه

سالم علیکم
تحمیلی  جنگ  در  ما  هستید  مستحضر  که  همانگونه 
تقديم  را  بهترين عزيزانمان  از  هزار شهید  حدود 230 
شود،  حفظ  اسالمی  انقالب  و  اسالم  کیان  تا  نموديم 
قیامت  تا  ما  کنیم  نگاه  قضیه  به  گونه  هر  که  عزيزانی 
هزار   50 حدود  شهید  تعداد  اين  از  هستیم.  مديونشان 
منتظر  هايشان  خانواده  هنوز  که  شدند  مفقوداالثر  نفر 
برگشتشان هستند و چشمان مادران و پدران و فرزندان 
بزند  در  کسی  اگر  و  است  در  به  هنوز  همسرانشان  و 
باشد  در  پشت  که  میرسد  ذهنشان  به  که  فردی  اولین 
مفقوداالثر  تعداد  اين  از  است.  مفقودشان  عزيز  همان 
پیکرحدود 45 هزار نفر تفحص و پیدا شده اند و هنوز 
نزديک به 5 هزار نفر شهید مفقود داريم. شهدايی که 
پیکرشان پیدا و شناسايی شده اند تحويل خانواده ها شده 
و مابقی خواسته اند که گمنام بمانند و امروز در گوشه 
گوشه ی اين مرز و بوم میعادگاه و زيارتگاه عاشقان و 
دلدادگان شده اند. خدای متعال توفیق داده و دو نفر از 
ارزوئیه  میهمان مردمان  اند که  شهدای گمنام خواسته 
معرض  در  امروز  ما  پرور؛  شهید  و  عزيز  مردم  باشند. 
يک امتحان هستیم و آن امتحان مهمان نوازی برای اين 
و  شان  در  اصال  گمنام  شهید  دو  اين  مزار  شهداست. 
و  خواهری  برادران،  و  خواهران  نیست.  شهدا  جايگاه 
نکند  بدهید،  نشان  شهدا  اين  حق  در  را  خود  برادری 
فردا اين شهدا از ما گاليه کنند و آنجا شرمسار باشیم. 
با کمک شما  تا  ايم  باال زده  ان شااهلل آستین همت را 
عزيزان و بدون چشم داشت از جای ديگر مقبره ی اين 
بسازيم.  جايگاهشان  و  شان  خور  در  را  عزيز  شهدای 
به   0113661۸۸7000 شماره  با  حسابی  منظور  بدين 
شعبه  ملی  بانک  در  ارزوئیه  گمنام  شهدای  ستاد  نام 
ارزوئیه افتتاح گرديد و انتظار است همه شما در اين امر 

خداپسندانه و ماندگار سهیم باشند.
و من اهلل التوفیق

سرهنگ دوم پاسدار مصطفی امام بخش
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ارزوئیه

2 کشته و زخمی در واژگونی خودرو 
جاده بافت

 405 پژو  واژگونی  گفت:  بافت  راه  پلیس  فرمانده 
درکیلومتر 90 محور بافت به ارزوئیه يک کشته و يک 

مصدوم برجای گذاشت.
کرمان   - بافت  راه  پلیس  فرمانده  کاظمی  هوشنگ 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  در گفت 
واژگونی  حادثه  کرمان،گفت:  از  جوان  خبرنگاران 
دقیقه   10 و   20 درساعت  گذشته  شب  خودرو 

درمحدوده روستای گیجوئیه به وقوع پیوست.
او افزود:خودروی 405 واژگون شده دارای 4 سرنشین 
به  نیز  حادثه  مصدوم  يک  و  فوت  نفر  يک  که  بود 

بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه منتقل شد.
کاظمی بیان داشت: تخطی از سرعت مطمئنه را علت 

واژگونی اين خودرو بوده است.
فرمانده پلیس راه ارزوئیه تصريح کرد: محور ارزوئیه 
رانندگان  که  است  طرفه  دو  و  اصلی  محور های  جز 
غیر  سرعت  از  و  باشند  داشته  را  کافی  دقت  بايستی 

مجاز خودداری کنند.
او اظهار کرد: رانندگان به دلیل دو طرفه بودن مسیر، 
کنند  به چپ خودداری  تجاوز  و  مجاز  غیر  ازسبقت 
چرا که حداکثر سرعت در جاده های دو طرفه درروز 

95 در شب ۸5 است.
کاظمی بیان داشت: بهترين راهنمای مسیر در جاده های 
ارتباطی تابلو های نصب شده است که رانندگان بايستی 

به آن توجه کافی را داشته باشند.

منظری توکلی فرماندار در سیزدهمین جلسه پیشگیری 
و مبارزه با کرونا ويروس در ارزوئیه بیان کرد:

نماز جمعه در ارزوئیه با توجه به مجوز 
بهداشتی  اصول  رعایت  با  شده  صادر 

برگزار می گردد

کامیونهای  ورود  و  برداشت  فصل  به  توجه  با 
از  شهرستان  به  مسافران  ورود  و  بار  حمل 
قرنطینه  ايستگاه  هرمزگان،  استان  سمت 
مسئولین  از  مجوز  صدور  صورت  در  بهداشتی 
سمت  از  شهرستان  ورودی  مبادی  در  استان 
گردد. می  داير  هرمزگان  استان  آباد   حاجی 

- برگزاری امتحانات پايان سال آموزش و پرورش 
گذاری  فاصله  رعايت  با  و  حضوری  صورت  به 
می  برگزار  بهداشتی  اصول  رعايت  و  اجتماعی 

گردد.
برگزاری جشن  و  ثانوی مجوز  تا اطالع  تاالرها 

مراسم ندارند.
با  بايستی  شهرستان  در  احمر  هالل  انتخابات   
فاصله گذاری  رعايت  و  بهداشتی  اصول  رعايت 

اجتماعی برگزار گردد.
در حال حاضر شیفت بندی کارکنان ادارات در 

شهرستان انجام نخواهد شد.
از  کننده  عفونی  ضد  مواد  متولی،  های  دستگاه 
و  دريافت  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 

نسبت به گندزدايی معابر عمومی اقدام نمايند.
اخذ  مجوز  به  توجه  با  گمنام  معتادان  انجمن 
بهداشتی  پروتکل های  با رعايت  توانند  شده می 

جلسات خود را برگزار نمايند.
اتاق  بازرسان  مشارکت  با  مشترک  های  گشت 
اصناف،شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی 
در  و  بازديد  شهرستان  صنوف  از  شهرستان 
از  بهداشتی  اصول  رعايت  عدم  مشاهده  صورت 
سوی صاحبان صنوف ،با اين افراد برخورد قانونی 
صورت می گیرد.                                                 

 کشت گندم قراردادی برای اولین بار در کشور

مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: سطح زير 
کشت گندم شمال استان 34000 هکتار بوده که از اين میزان قريب به 
باشد و  ماکارونی( می  )مناسب  به گندم دروم  مربوط  13000 هکتار 
سطح زير کشت مزارع تکثیر بذری در شهرستان ارزوئیه بالغ بر 1350 

هکتار است.
آهنگری تصريح کرد: درسال زراعی جاری برای اولین بار در کشور 

گندم قراردادی کشت شده است .
آهنگری افزود: صنايع ماکارونی کشورجهت خريد گندم با توجه به 

کیفیت باالی گندم دوروم شمال استان،استان کرمان انتخاب شد.
اقدام  افزود: در اين روش کشت کارخانجات  ماکارونی کشور  وی 
به قرارداد با کشاورزان گندمکار نموده ودر قرارداد عنوان شده است 
که خريد کارخانجات به صورت نقدی بوده و 10درصد بیش از نرخ 

تضمینی دولت گندم را خريداری می کنند .
آهنگری اظهار کرد: در کشت قراردادی، صنايع ماکارونی متعهد شده 
به میزان بیش از 50000تن گندم دوروم کشاورزان را خريداری  که 
کنند و با توجه به خريد با نرخ 10درصد بیش ازنرخ خريد تضمینی به 
لحاظ معیشتی می تواند ارزش افزوده ای بیش از 130میلیارد ريال برای 

کشاورزان  داشته باشد .

حال وهوای منطقه عشایری تخت سرَتشَتك رابُر

تخت سرتَشتَک يکی ازمناطق يیالقی و از جاذبه های طبیعی رابُر است 
تابستان پر هیاهو وحال وهوايش باصفاتر می  با حضور عشاير در  که 

شود.
در َهنزاء وتخت سرتَشتَک  از توابع شهرستان رابُر چشمه های روان، 
برکه های کوچک ، چمن زار ها،مراتع ، جنگل های سرسبز و رودخانه 

های جاری چشم نوازی می کنند.
 اين منطقه  يیالقی معموال در فصل تابستان که به دلیل ارتفاع باال هوای 
خنک تری نسبت به مناطق پايین دست دارد و اين تخت که يکی از 
جلوه های خاص مناطق کوهستانی استان کرمان  است در نقطه مرزی 
در  گرفتن  قرار  با  و  دارد  قرار  کرمان  و  رابر-جیرفت  های  شهرستان 
نقاط بلند آن می توان موقعیت قله های بلند استان از جمله الله زار و 

کوه هزار را تشخیص داد.
اين منطقه بکر  بعلت ارتفاع زياد و شرايط جوی ،بیشتر طول سال خالی 
از شهرستان  میزبان عشايری  ارديبهشت  هرسال  از  اما  از سکنه است 
های جنوبی کرمان است که با زندگی ساده در سیاه چادر ها به رونق 

تولید واقتصاد کشور کمک شايانی می کنند.
و دشت  های وحشی  میوه  های  بستر جنگل  بر  های جاری  رودخانه 
های مملو از گل های رنگارنگ و بوته زارهای تمشک در کنار سیاه 

چادرهای عشاير صحنه های بسیار زيبايی را خلق کرده است.
منطقه گردشگری هنزاء در 170کیلومتری استان کرمان و 30کلیومتری 

شرق شهرستان رابر قرار دارد.
به دامداری و  300 خانواده عشايری در منطقه سرتشتک رابر کرمان 

زنبور داری مشغول هستند.

آگاهی  عدم  از  انتقاد  با  کرمان  استاندار 
ستاد  قبلی  مصوبات  اجرای  از  مديران 
را  جلسه  وقت  گفت:  مقاومتی  اقتصاد 
از دستورکار اطالع  نبايد گرفت و مدير 

نداشته باشد.
در جلسه  امروز  فدائی عصر  محمدجواد 
استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
کرمان ويژه شهرستان زرند که در سالن 
شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار 
برنامه  از  شد، اظهار داشت: شرکت گاز 
صنعتی  واحدهای  برای  گاز  انتقال  خط 

شهرستان زرند عقب است.
الکل  کارخانه  احداث  اينکه  بیان  با  وی 
ايام  در  افزود:  است  استان  از ضروريات 
با  کرمان  استان  کرونا  ويروس  شیوع 

کمبود الکل و مواد ضدعفونی کننده روبه رو بود.
پروژه  اجرای  اينکه  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
فاضالب شهر زرند بايد با جديت پیگیری شود گفت: 
اين پروژه از برنامه زمان بندی بسیار عقب است و بايد 

داليل عقب ماندگی آن بررسی شود.

وی با بیان اينکه مديران بايد با مطالعه به جلسات بیايند 
و عدم آگاهی از اجرای مصوبات قبلی جلسات، قابل 
قبول نیست افزود: مديران بايد با کارشناسی دقیق در 
جلسات حاضر شوند و وقت جلسه را نبايد گرفت و 

مدير مربوطه از دستور کار جلسه اطالع نداشته باشد.
نیاز  مورد  قطعات  تولید  اينکه  به  اشاره  با  فدائی 

زرند  در  ايرانیان  زرند  فوالد  کارخانه 
احداث  بايد  گفت:  دارد  زيادی  اهمیت 
زرند  شهرستان  در  کوچک  صنايع  اين 

پیگیری شود.
صنعت،  مديرکل  حسینی نژاد  مهدی 
اين  در  کرمان  استان  تجارت  و  معدن 
صنعتی  واحدهای  اينکه  بیان  با  جلسه 
نبود سوخت گاز  زرند مشکل  شهرستان 
دارند اظهار داشت: قرار بود تا خردادماه 

امسال خط انتقال گاز به زرند برسد.
برای  گاز  انتقال  خط  اينکه  بیان  با  وی 
واحدهای صنعتی شهرستان زرند از برنامه 
عقب است افزود: نیاز است که از سوی 
جديت  با  زيرساختی  مشکل  اين  استان 

پیگیری و بر اجرای آن تاکید شود.
مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره 
به اينکه کارخانجات تولید الکل استان با مشکل تامین 
استان  نیاز  الکل مورد  خوراک روبه رو هستند گفت: 
روزانه 6 هزار لیتر است که در حال حاضر حدود دو 

هزار لیتر تولید می شود.

استاندار کرمان: 

عدم آگاهی مدیران از اجرای مصوبات قبلی ستاد اقتصاد مقاومتی قابل قبول نیست

عمومی  روابط  گزارش  به 
بافت جلسه  فرمانداری شهرستان 
کار گروه ستاد مديريت ويروس 
شهرستان   )19 کرونا)کوويد 
بافت به رياست دکتر افشار معاون 
فرماندار  اجتماعی  و  سیاسی 
از  جمعی  و  ستاد  اعضا  ساير  و 
شورا  محترم  روسای  و  دهیاران 
مناطق  روستاهای  اسالمی  های 
اتحاديه  روسای  و   گردشگری 
سالن  محل  در  اصناف  اتاق 

اجتماعات فرماندار ی تشکیل گرديد.
مثبت  موارد  افزايش  به  اشاره  با  افشار   دکتر 
برنامه های  بايد  گفت:  شهرستان   در  کرونا 
جديد و منظمی برای مقابله با ويروس کرونا 

در شهرستان  دنبال شود.
معاون سیاسی  واجتماعی فرماندار افزود: 

سال  تا  که  بگذاريم  اين  بر  را  فرض  بايد 
و  هستیم  درگیر  کرونا  بیماری  با  آينده 
صورت  به  را  ها  محدوديت  که  بپذيريم 
کنیم. اعمال  توان  طوالنی نمی  و   وسیع 

های  پروتکل  رعايت  کرد:  تاکید  وی 
بهداشتی بسیار مهم است و با بیان اين مطلب 
در  را  ادارات  و  اماکن  اصناف،  تعطیلی  که 
نظر نداريم  بر ضرورت اجرای ضوابط تاکید 

نمودند.
افشار.  با بیان اينکه نظارت ها بايد قوی باشد 
تصريح کرد: فروشگاه و صنفی که پروتکل 
جلوی  نکند،  رعايت  را  بهداشتی  های 
اجرای  لزوم  خواهدشد،بر  گرفته  فعالیتش 
های  پروتکل  رعايت  و  بهداشتی  ضوابط 

بهداشتی تاکید نمودند.

پاک  امیری  مرتضی  مهندس 
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
شدن  مثبت  از  ارزوئیه  شهرستان 
دختر  مورد  يک  کرونای  تست 
بچه يک ساله در بخش صوغان 
داد. خبر  ارزوئیه   شهرستان 

تشريح  در  پاک  امیری  مهندس 
تست  متاسفانه  افزود:  خبر  اين 
دختربچه  که  ديگر  مورد  يک 
شهرستان  در  است  ای  ساله   1
 ، شد  اعالم  مثبت  ارزوئیه 
تحت  و  قرنطینه  بیمار  اين 
میباشد. منزل  در  کامل   درمان 

درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
ابتالی  احتساب  با  افزود: 
ابتدای  از   ، مورد  اين  قطعی 

مورد   7 کنون  تا  کرونا  ويروس  شیوع 
ارزوئیه  شهرستان  در  کويد19  به  ابتالء 
اند  يافته  بهبود  قبل  مورد   6 که  شد  ثبت 
است. درمان  تحت  هم  جديد  مورد   و 

خواست  شهروندان  از  پاک  امیری  مهندس 
بومی  صورت  به  ويروس  اينکه  علت  به 
وجود دارد از هرگونه حضور در  اجتماعات 
گذاری  فاصله  طرح  همچنان   ، بپرهیزند 
خود  منازل  از  و  نمايند  رعايت  را  اجتماعی 
رعايت  را  بهداشتی  مقررات  و  نشوند  خارج 

است  اين  مردم  از  ما  درخواست  و  نمايند. 
که از مسافرت به شهرهای آلوده به ويروس 
شهرهای  از  میهمان  پذيرای  و  کنید  اجتناب 
تجمع  شلوغ  های  مکان  در  و  نباشید  آلوده 
های  پروتکل  کامل  رعايت  ضمن  تا  نکنید 
کنیم. عبور  اهلل  انشاء  بحران  اين  از   بهداشتی 

رئیس شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه گفت: 
ويروس  کرونا  عالئم  ديدن  با  میتوانند  مردم 
خشک  سرفه  و  باال  تب   ، نفس  تنگی  مثل 
درمانی  مرکز  ترين  نزديک  به  بالفاصله 

مراجعه کنند.

ثبت یك مورد جدید )هفتمین مورد مثبت کوید۱۹( ابتالء به کرونا 
در شهرستان ارزوئیه 

برنامه های جدیدی برای مبارزه با کرونا در شهرستان بافت  
پیگیری می شود


