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رئیس اداره بهزيستی بافت که به مناسبت هفته بهزيستی 
مطبوعاتی  گفتگوی  بافت  حکمت  روزنامه  سردبیر  با 
می کرد طی سخنانی به تشريح عملکرد اداره بهزيستی 
به  همچنین  صادقی  مسعود  پرداخت.  بافت  شهرستان 
تشريح اصل فلسفه تشکیل سازمان بهزيستی پرداخت و 
گفت  سازمان بهزيستی به منظور بسط رحمت اسالمی 
و  انسانی  واالی  کرامت  و  ارزشها  حفظ  و  جامعه  در 
تکیه بر مردم و همکاری نزديک سازمان های ذيربط 
و  حمايتی  توانبخشی،  خدمات  گسترش  جهت  در 
های  گروه  اساسی  نیازهای  حداقل  تامین  به  کمک 
کم درآمد تشکیل شده است و هدف آن پیشگیری از 
گسیختگی ها و نابسامانی ها از طريق آموزش و برنامه 
های حمايتی نظیر حمايت از خانواده های نابسامان بی 
معتادين  و  ماندگان  راه  در  مسکین،  ايتام  سرپرست، 
خانواده،  حمايت  برنامه  شامل  برنامه،  سه  راستای  در 
می  توانبخشی  خدمات  برنامه  و  آموزی  کار  برنامه 
اين  افزود  ادامه  در  بافت  بهزيستی  اداره  رئیس  باشد. 
سازمان تمام توجه و کانون برنامه های اصلی خود را به 
پیشگیری از فروپاشی زندگی افراد و خانواده هايی که 
به علل مشکالت اقتصادی و نابهنجاری های اجتماعی  
و فرهنگی دچار آسیب پذيری و ناتوانی های مزمن و 
يا معلولیت های جسمی و روانی گرديده اند، به نحوی 
که بدون ياری گرفتن از خدمات بهزيستی و توانبخشی 
بهزيستی قادر به ادامه زندگی طبیعی خود نمی باشند 
معطوف ساخته است. وی عملکرد اداره بهزيستی بافت 
را در اين خصوص در يک سال گذشته تا کنون مثبت 
تعريف  های  شاخص  تمام  در  گفت  و  کرد  ارزيابی 
استان  سطح  در  بهزيستی  حوزه  کاری  وظايف  شده 
حرف برای گفتن داريم. رئیس اداره بهزيستی بافت در 
ادامه از طرح ها و برنامه های ارزشمند اداره بهزيستی 
بافت در آينده خبر داد و گفت به فضل الهی و با همت 
مسئولین، مردم و خیرين عزيز قطعا طرح های اشتغالزا 
و پر رونقی در سطح شهرستان در دستور کار داريم که 
ان شاء اهلل پس از آغاز عملیات اجرايی اين طرح ها به 
اطالع مردم عزيز می رسانیم. آقای صادقی در ادامه به 
خالصه ای از عملکرد اداره بهزيستی بافت در يکسال 

گذشته تا کنون پرداخت.
خالصه ای از عملکرد يکساله اداره بهزيستی بافت:

تخصصی  فعالیتهای  از  ای  مجموعه  بهزيستی  سازمان 
و علمی می باشد  که با نظارت و حمايت دولت برای 
 ( جامعه  پذير  آسیب  گروههای  افراد  زندگی  بهبود 
  )  ... و  بزهکاران  معلوالن،  سالمندان،  زنان،  کودکان، 
مشغول فعالیت می باشد به طوری که در بعضی مواقع 
به اندازه کل جامعه شهرستان مددجو و جامعه هدف 

داريم 
بهزيستی اين شهرستان متشکل از 30 نفر پرسنل دولتی 
سه  همراهی   ، دولتی  غیر  بخش  در  نفر   50 حدود  و 
حدود  با  بهزيستی  اهداف  راستای  در  فعال  خیرين 
توانبخشی  حوزه  در  پرونده   1300 پرونده   2000
در حوزه  پرونده  و 200  اجتماعی  پرونده حوزه   450
پیشگیری فعالیت دارند . اين فعالیت ها در قالب 180 

نوع در چهار حوزه تخصصی شامل :
 1_ حوزه امور توانبخشی 

2_ مشارکتها و موسسات غیر دولتی و اشتغال
توسعه  امور  حوزه   _4 اجتماعی    امور  حوزه   _3   
کیفی،  سطح  ارتقاء  به  و  دارد  فعالیت  پیشگیری   و 
و تالش  توانمند کردن جامعه هدف  و  زندگی  کمی 
برای حفظ کیان خانواد های تحت حمايت و جامعه 
مجموعه  از  انقالب  از  بعد  سازمان  اين  باشد  می 
اجتماعی  مسائل  و  امور خیريه  با هدف  موسسات که 
فعالیت داشتند و در سال 59 تاسیس گرديد و هر روز  
تخصصی تر و با نگاهی علمی به مسايل جامعه هدف  
فعالیت می کند که هم اکنون به سازمانی بسیار قوی با 
جايگاهی پر اهمیت تبديل شده  به گونه ای می توان 
امروزه پیشنهاد   وزارت خانه ای مستقل به نام سازمان 

بهزيستی را عنوان نمود   
نگاه جوامع جهانی نیز به اين موضوع از اهمیت وااليی 
از 12 مناسبت جهانی که  به طوريکه  برخوردار است 
مختص  مورد   5 شوند  می  برگزار  جهان  در  ساله  هر 

به سازمان بهزيستی می باشد از جمله 1_ روز جهانی 
کودک 2_ روز جهانی سالمند 3_ روز جهانی عصای 
سفید و نابینا 4_ روز جانی ناشنوايان  5_ روز جهانی 

معلولین و جانبازان 
هفته  بنام  سال  از  هفته  يک  نیز  ايران  در  آن  دنبال  به 
و  با شعار  ماه  تیر  تاريخ 25  از  بهزيستی که همه ساله 
با  امسال   . نام گذاری می شود  هدفی خاص  هرساله 
شعار )) بهزيستی در گام دوم، شفافیت، تحول خدمت، 

ارتقاء سالمت اجتماعی ((
خدمات بهزيستی به طور مختصر در 5 حوزه تخصصی 

شامل :
 1 _ حوزه پشتیبانی  شامل : الف _ تامین نیروی انسانی 
تامین  د   _ مکان  تامین   _ ج  تجهیزات    تامین  ب_ 

اعتبار 
2_ حوزه اجتماعی شامل:

به  رسانی  خدمت  که   : خانواده  و  زنان  دفتر   ) الف   
همسر   ، مطلقه  زنان   ( خانوار  سرپرست  زنان  جامعه 
فوت شده و از کار افتادگی همسر ( در اين دفتر قابل 

پیگیری واقدام می شود 
تحت  کودک  مهدهای   : کودکان  امور  دفتر   ) ب 
نظارت که عهده دار آموزش و نگهداری کودکان زير 

6 سال می باشد . 
بی  و  سرپرست  بد  کودکان   : خانواده  شبه  دفتر  ج( 
سرپرست مقیم مراکز در مراکز شبانه روزی کودکان 
و   خوانده  فرزند  بصورت  که  فرزندانی  و  بگیر  امداد 
امین موقت به خانواده هايی فاقد فرزند سپرده می شوند 

در اين دفتر قابل انجام است  .
 :  123 خط  و  اجتماعی  اورژانس  ها،  آسیب  دفتر  د( 
ارائه خدمت  به خانواده های آسیب ديده و در معرض 
آسیب و آسیب پذير ) همسر آزاری،  کودک آزاری، 

کودکان کار و...( در اين دفتر انجام می شود 
3_ حوزه توانبخشی : 

معلولین  جامعه  سازی  توانمند  و  تقويت  راستای  در 
های  زمینه  در  مختلف  حمايتهای  ارائه  و  سالمندان  و 
جسمی  معلولین  سالمندان،  دبیرخانه  در  سالمندان 
حرکتی و ذهنی، شنوايی و بینايی، در دبیرخانه مناسب 
سازی و دفتر cbr  )خدمات توانبخشی مبتنی  بر جامعه 

)
و نظارت و پیگیری بر مراکز شبانه روزی و روزانه در 
توانبخشی  حوزه  در  دولتی  غیر  و  دولتی  مراکز  دفتر 

انجام می شود .
4_ حوزه امور توسعه و پیشگیری

 که با هدف بهبود ) کیفیت زندگی ، رفاه اجتماعی، 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی ائم آنها اعتیاد، جرم، 

خشونت، طالق، خودکشی و ...( فعالیت دارد 
اجتماعی  های  آسیب  افزون  روز  رشد  به  توجه  با 
اجتماع  رويکرد  با  پیشگیرانه  های  فعالیت  انجام 
و  همیار  های  گروه  تشکیل  آموزش،  طريق  از  محور 
خیز  آسیب  مناطق  در  اجتماعی  سالمت  های  پايگاه 
اجتماعی  سالمت  ارتقاء  جهت  مختلف  طرحهای  با 

پیشگیری از معلولیتها و آسیب های 
اجتماعی با آگاه سازی مردم نسبت 
به تکالیف شهروندی به تمامی احاد 
خدمات  ارائه  با   1480 خط  جامعه 
نیازمند   افراد  جهت  ای  مشاوره 
طالق   ، خانواده  تحصیلی،  مشاوره 
و ارائه خدمت در دو مرکز مشاوره 

شهرستان 
موسسات  و  ها  مشارکت  حوزه   _5

غیر دولتی و اشتغال 
دنبال  حوزه  اين  در  که  اهدافی 
رفاه  گسترش  و  توسعه  شود  می 
و  مددجويان  بین  در  اجتماعی 
اقشار آسیب پذير می باشد از جمله 
و  مردم  مشارکتهای  خیرين،  جذب 
موسسات غیر دولتی و ايجاد شرکاء 
اجتماعی و استفاده از ظرفیت آنان و  
استفاده از توان آنان، در رفع نیازهای 
اشتغال،  جمله  از  هدف  جامعه 
مسکن، کمک هزينه های پرداختی بیمه های هدفمند 
بازنشستگی) بیمه خويش فرمايی، کارفرمايی می باشد 
امتیازات   ، از  استفاده  مسکن  ساخت  هزينه  کمک   )

رايگان آب ، برق و گاز و ...  اجرايی شده است . 
در حوزه مسکن در حال حاضر 400 نفر فاقد مسکن 
می باشند که از اين تعداد 300 نفر مستاجر می باشند و 

45 نفر مسکن در حال ساخت دارند
بنیاد  با  کشوری  نامه  تفاهم  از  خبر  که  تازگی  به   
با پرداخت  امداد  مستضعفان و صندوق واليت کمیته 
ماهیانه به مبلغ چهار میلیون ريال اجاره مسکن در آينده 
آور  جمع  و  تهیه  حال  در  فعال  که  باشد  می  نزديک 

اطالعات اولیه می باشد 
عمده فعالیت های که در سال گذشته در دستور کار 

قرار گرفت :
1_ تقويت زير ساخت ها با رويکردهای اخالق مداری 
ارتقاء سطح علمی کیفی و کمی پرسنل، تکريم جامعه 

هدف و ارباب رجوعان 
و  پرسنل  علمی  ارتقاء  و  آگاهی  سطح  افزايش   _2  

جامعه هدف شهری و روستايی 
3_ ايجاد وحدت رويه درون سازمانی و برون سازمانی

و  ها  خیريه  نهادها  موسسات  با  ارتباطات  تقويت   _4
ارائه خدمات  ادارات سطح شهرستان جهت تسهیل و 
از  هم  ومعلولین   مددجويان  مشکالت   رفع  در  بهینه 
ها  از ظرفیت  استفاده حداکثری  نظر کمی و کیفی و 
جهت  در  موجود  معافیتهای  و  ها  ،مشوق  ها  ،پناسیل 

رفاه حال جامعه هدف 
5_ توسعه خیريه ها و موسسات غیر دولتی بار رويکرد 

جديد 
6_ افزايش شرکاء اجتماعی جهت رفع نیازهای جامعه 
هدف از قبیل اشتغال و مسکن و تامین معیشت جامعه 

هدف  
درون  پزشکان  خدمات  از  استفاده  بیشترين   _7
شهرستان و خارج از شهرستان ويزيت و درمان جامعه 

هدف به صورت رايگان 
8_  جذب مشارکت خیرين  در خصوص تامین وسايل 
تحصیلی و کمک تحصیلی ) کیف و لوازم التحرير( به 
میزان قابل توجهی بیش از نیاز جامعه )390 نفر محصل 
تحت پوشش(  به ارزش ريالی 600 میلیون برای اولین 

بار در سطح شهرستان انجام پذيرفت .
توانمند  خیريه   4 اندازی  راه  و  تاسیس  و  اقدام   _9
مناطق  در  نزديک  ای  آينده  در  قوی  بسیار  اعضاء  با 
اهداف  با  مرتبط  موضوعات  و  شهرستان  مختلف 

سازمان  
10_ معاينه حدود 2700 کودک بین 3 تا 6 سال جهت 
پیشگیری از تنبلی چشم ) آمبلیوپی ( و شناسايی 88 نفر 

کودک در معرض آسیب بینايی 
ارائه  جهت  سنجی  بینايی  دستگاه  يک  11_تهیه 
خدمات رايگان به کودکان 3 تا 6 سال به ارزش 600 
شهرستان   4 کودکان  از  استفاده  جهت  ريال  میلیون 
با محوريت شهرستان  بردسیر  و  ارزوئیه  و  رابر  بافت، 

بافت 
پايدار،    و  مستقیم  به طور  نفر  اشتغال 150  12_ ايجاد 
78 نفر با ارائه تسهیالت بالغ بر 25 میلیارد ريال و 73 
نفر اشتغال مددجويان در مراکز تحت نظارت، شرکتها 
اداره  اين  پیگیری  و  رايزنی  با  خصوصی  موسسات  و 

انجام شده است 
13_ تحويل 42 واحد مسکونی ) 9 واحد دو معلولین 
16 واحد خانواده تک معلول 17 واحد زنان سرپرست 
پرداخت  و  مربع  متر   3000 بر  بالغ  فضای  با  خانوار 
سهم بالعوض بالغ بر 6 میلیارد ريال و مشارکتها خود 
میلیار   20 بر  بالغ  بانکی  تسهیالت  پرداخت  مددجوو 
ريال دادن امتیازات آب، برق، گاز و پروانه ساختمان 
بطور رايگان کمک به ساخت 40 واحد در دست اقدام 

با پیشرفت فیزيکی بیش از 80درصد 
14_  افتتاح 10 واحد مسکونی در هفته بهزيستی 

15_ تقويت و اصالح زير ساخت های 5 گروه همیار 
مددکاری  کلینیک   ( خصوصی  بخش  همکاری  با 

وحدت در بخش تولید و فروش محصوالت 
16_ تامین راه اندازی کارگاه خیاطی و  ايجاد اشتغال 
نفر در زمینه دوخت و تولید ماسک که می توان   15
گفت از  زمان شروع بیماری ويروس کرونا تولید بالغ 
بر 150 هزار ماسک جهت رفع نیاز شهرستان و خارج 
از شهرستان انجام شده که از اين تعداد 7800 عدد به 
طور رايگان در اختیار کارکنان و ادارات و نماز جمعه 

در مناسبت های مختلف توزيع گرديد . 
همکاری  با   ، اداره  در  خدمت  میز  اندازی  راه   _17
اردوی  در  سازندگی  بسیج  و  فرمانداری  و  ادارات 
جهادی در سه نقطه روستايی و شهری همچنین بطور 
تخصصی در مناطق گوغر دشتاب و دو منطقه عشايری 
ويژه  بهزيستی،  با  مرتبط  های  جشن  برگزاری   _18

معلولین در سطح شهرستان و منطقه گوغر 
ويژه  موسیقی  و  نقاشی  کارگاه  اندازی  راه   _19

کودکان مراکز و مددجويان 
20_ پیشتاز بودن در رعايت پروتکل های بهداشتی در 
و  روزی  شبانه  مراکز  و  نظارت  تحت  مراکز  و  اداره 
اقدام به قرنطینه پیش هنگام معلولین و کارکنان مراکز 
با قرنطینه 14 روزه در ايام شیوع کويد 19 که اين امر 

هنوز هم ادامه دارد .
21_ احداث و تکمیل واحد مسکونی مددجويان در 

دست اقدام به تعداد 46 واحد در سال 1399 
ساخت  در  کشوری  اول  و  عالی  مقام  کسب   _22

مسکن در شش ماهه دوم 1398 
مسابقه  کشوری  جشنواره  برگزيده  مقام  کسب   _23
موضوع  با  پاگیر  های  بلندی  موبايلی  ای  ثانیه   100
به  عمومی،  معابر  و  زندگی  محیط  سازی  مناسب 

میزبانی خراسان رضوی

به مناسبت هفته بهزيستی، در گفتگوی روزنامه حکمت با رئیس اداره بهزيستی بافت:

خالصه ای از عملکرد یکساله اداره بهزیستی شهرستان بافت 
تشریح شد

مديرکل راه و شهرسازی 
استان کرمان گفت:

 اتمام پروژه های 
راهسازی بافت و رابر 
۱۰۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد ص4

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری بافت در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر اجاره 

سايت زباله را از طريق مزايده به افراد واجدالشرايط واگذار نمايد. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آيد حداکثر تا تاريخ 1399/5/7 
مراجعه  شهرداری  قراردادهای  امور  به  مزايده  اسناد  دريافت  جهت 

نمائید.
شرايط مزايده:

1-سپرده شرکت در مزايده به مبلغ بیست میلیون ريال می باشد که 
بايستی به صورت چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بافت و يا 

به صورت ارائه ضمانت بانکی معتبر باشد.
2-در صورتی که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند 

سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
3-به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناقص و يا پیشنهاداتی که بعد از 
تاريخ درج شده در اسناد مزايده ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.

4-بديهی است شرکت در مزايده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط 
قبول  يا  رد  در  شهرداری  و  بوده  مزايده  اسناد  در  مقرر  تکالیف  و 

پیشنهادات مجاز و مختار است.
5-هزينه نشر آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

اين  محل  در   99/5/8 چهارشنبه  روز  پاکات  به  رسیدگی  6-جلسه 
شهرداری تشکیل خواهد شد.

علی خدادادی - شهردار بافت  

آگهی مزایده های شماره8-5۰99۰9۱73۲۰۰۰۰۰5 )نوبت اول(
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در نظر دارد مدارس شهید رجايی دهسرد، شهید مفتح صوغان، 
يا  سال   3 الی   1 مدت  به  ارزوئیه  شهرستان  در  واقع  را  شیرازی  صیاد  شهید  و  آباد  علی  قادری  داود  شهید 
کمتراز طريق مزايده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به صورت 

الکترونیکی اجاره دهد.
نشانی  به  ستاد  سامانه  به  مزايده  اطالعات  ساير  و  برگزاری  توضیحات  و  عمومی  شرايط  از  آگاهی  جهت 

)setadiran.ir( مراجعه شود.
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 
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کشف 35 کیلو شیشه در سیرجان

فرمانده انتظامی "سیرجان" از کشف 35 کیلوگرم شیشه از يک 
دستگاه خودروی عبوری از اين شهرستان خبر داد.

با  نژاد گفت: ماموران پلیس مبارزه  ايران  سرهنگ محمدرضا 
بر  مبنی  دريافت خبری  پی  در  سیرجان  مخدر شهرستان  مواد 
ورود يک محموله مواد صنعتی به حوزه شهرستان، موضوع را 

به صورت ويژه در دستور کار قرار دادند.
مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  رابطه  اين  در  کرد:  تصريح  او 
دستگاه  يک  به  محور"بافت-سیرجان"  در  استقرار  با  مخدر 

خودرو سمند مشکوک و اين خودرو را متوقف کردند.
اين  از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
خودرو 35 کیلوگرم شیشه که به صورت ماهرانه ای جاساز شده 
بود، کشف و در اين رابطه 2 سوداگر مرگ را دستگیر کردند.

شیراز  در  منافقین  تیم  دستگیری  و  انهدام 
توسط اطالعات سپاه

انجام  منظور  به  که  منافقین  تروريستی  گروهک  اقدامی  تیم 
سازمان  توسط  بود  شده  فارس  استان  وارد  ايذائی  عملیات 

اطالعات سپاه شناسايی و منهدم و اعضای آن دستگیر شدند.
در پی اشراف اطالعاتی بر روی تحرکات و فعالیت های عناصر 
خودفروخته منافقین در داخل کشور؛ تیم اقدامی اين گروهک 
تروريستی که به منظور انجام عملیات ايذائی وارد استان فارس 
و  منهدم  و  شناسايی  سپاه  اطالعات  سازمان  توسط  بود  شده 

اعضای آن دستگیر شدند.
پیش از اين انجام اقدامات ايضائی در ايام سالگرد ارتحال رهبر 
فقید و بنیانگذار جمهوری اسالمی ايران برنامه کاری اين تیم 
ناکام  تیم  اين  اطالعاتی  اشراف  و  هوشیاری  بواسطه  که  بوده 

ماند.

از  جمعی  همراه  به  ارزوئیه  ناحیه  سپاه  فرمانده 
همکاران با امام جمعه جديد شهرستان ديدار و 

گفت وگو کرد.
به گزارش خبرگزاری بسیج از کرمان؛ پیش از 
دوم  سرهنگ  تیرماه،   28 مورخ  شنبه  روز  ظهر 
ناحیه  سپاه  فرمانده  بخش،  امام  پاسدار مصطفی 
ناحیه  اين  کارکنان  از  جمعی  همراه  به  ارزوئیه 
االسالم  با حجت  امام جمعه  دفتر  در  با حضور 
و  ديدار  منصوری  يوسف  سید  المسلمین  و 
جهت  بسیج  و  سپاه  آمادگی  کرد.  گفت و گو 
پیشبرد برنامه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

شهرستان
در اين ديدار سرهنگ دوم پاسدار مصطفی امام 
بخش، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ارزوئیه با ارائه 
گزارشی کوتاه از وضعیت حوزه ها و پايگاه های 
شهرستان، آمادگی کامل مجموعه سپاه ارزوئیه 

را جهت همکاری با امام جمعه اعالم نمود.
اگر  اينکه  بر  تاکید  با  ارزوئیه  سپاه  فرمانده 
شهرستان  شان  خور  در  جايگاه  به  بخواهیم 

نشان  خاطر  باشیم  کار  پای  بايد  همه  برسیم، 
هرگونه  آماده ی  بسیج  و  سپاه  مجموعه  کرد: 
همکاری است و پشتیانی های الزم را جهت ارتقا 

برنامه های شهرستان انجام می دهد.
سپاه  تعامل  کرد:  تصريح  بخش  امام  سرهنگ 
برنامه های  ارتقاء  جهت  محترم  جمعه  امام  و 
به  را  شهرستان  اقتصادی،  و  اجتماعی  فرهنگی، 
به  توجه  با  می برد،  پیش  واقعی  جايگاه  سمت 
اينکه شهرستان ارزوئیه قطب کشاورزی و معادن 
است، امیدواريم بتوانیم در اين زمینه ها نیز به حد 

مطلوبی دست پیدا کنیم.
مردم  از  جدای  و  است  مردم  دل های  در  سپاه 
نیست طی اين ديدار و گفت وگو حجت االسالم 
از  تشکر  با  منصوری  يوسف  سید  المسلمین  و 
را  کشور  امنیت  همراه،  هیئت  و  سپاه  فرمانده 
و  انقالبی  نیرو های  و  پاسداران  سپاه  برکت  به 
مردمی  مجموعه ی  اين  کار  پای  و  اخالص  با 
دانست و عنوان کرد: هر جا و در هر مکان کم و 
کاستی بوده و شرايط فراهم نبوده، سپاه شرايط 

را فراهم آورده و همه لوازم کار مهیا شده و با 
کار جهادی و فی سبیل اهلل در صحنه حاضر شده 

است.
وجود  تمام  با  ما  مردم  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ضرورت سپاه را درک کردند و تجربه شده که 
و  برمی دارند  گام  بصیرت  و  هوشیاری  با  مردم 
قاسم  حاج  سپهبد  شهید  سردار  پیکر  تشییع  در 
سلیمانی، نشان دادند سپاه در دل های مردم است 

و جدای از مردم نیست.
بیان کرد:  المسلمین منصوری  حجت االسالم و 
انقالب و صراط مستقیم مشخص است و  مسیر 
خامنه ای  امام  حضرت  منويات  که  است  ما  بر 
)مدظله العالی( را نصب العین قرار دهیم و در راه 

اعتالی انقالب گام برداريم.
توفیق  خداوند  کرد:  نشان  خاطر  پايان  در  وی 
قرار  ما  روزی  را  خودش  راه  در  خدمتگزاری 
دهد و با همدلی، همفکری و همکاری اتفاقات 
رقم  شهرستان  در  خدا  رضای  برای  را  خوبی 

بزنیم.

قانون  به  موادی  الحاق  قانون   1 ماده   2 بند  موجب  به 
 10 ماده  و  مسکن  و عرضه  تولید  از  و حمايت  ساماندهی 
آئین نامه اجرائی آراء صادره از سوی هیأت قانون مذکور 
ارزوئیه  شهر  به  مربوط  کرمان   41 بخش   1 قطعه  در  واقع 
آگهی  ذيل  شرح  به  نوبت  يک  در  عموم  اطالع  جهت 

میگردد.
لطفعلی  عباس  آقای  اصلی   -35 از  فرعی   141 1-پالک 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  حسن  فرزند  فخرآبادی  زاده 
کوچه  اصلی  خیابان  شاهماران  در  واقع  مترمربع   313/59

رضايی.
پذيرش  علی  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   432 پالک   -2
مترمربع  به مساحت 657/50  فرزند عوض ششدانگ خانه 

واقع در شاهماران خیابان برق.
از 36- اصلی آقای مسعود دهقانی  3- پالک 488 فرعی 
سرگزی فرزند کوهزاد ششدانگ خانه به مساحت 236/12 
مترمربع واقع در شاهماران جاده سلطان آباد کوچه شهید 

خسروی.
4- پالک 553 فرعی از 36- اصلی آقای محسن سلطانی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  فرزندغضنفر  آبادی  صالح 
120/30 مترمربع واقع در ارزوئیه بلوار امام کوچه شرکت 

تعاونی.
5- پالک 559 فرعی از 36- اصلی خانم توران ايران پور 
فرزند محمود ششدانگ خانه به مساحت 185/40 مترمربع 

واقع در ارزوئیه خیابان برق کوچه شماره 7.
ايرانپور  6- پالک 733 فرعی از 36- اصلی آقای منصور 

فرزند طاهرقلی ششدانگ خانه به مساحت 457/36 مترمربع 
خیابان سیدابوالمعصوم قريشی.

ايرانپور  علی  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   744 پالک   -7
فرزند گرگعلی ششدانگ خانه به مساحت 82/95 مترمربع 

واقع در شاهماران خیابان برق کوچه اول بعد از ترانس.
اشرف  خانم صغری  اصلی   -36 از  فرعی   746 پالک   -8
 121/04 مساحت  به  خانه  ششدانگ  قوچعلی  فرزند  زاده 
مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان برق کوچه شهید اشرفی 2.

حیدری  مهديه  خانم  اصلی  از36-  فرعی   760 پالک   -9
پور افشار فرزند جمشید ششدانگ خانه به مساحت 309/91 

مترمربع واقع در خیابان برق.
از 36- اصلی آقای عبدا...رضائی  10- پالک 783 فرعی 
 479/37 مساحت  به  خانه  ششدانگ  يدا...   فرزند  پور 

مترمربع واقع در شاهماران خیابان برق.
11- پالک 787 فرعی از 36- اصلی آقای ابوالقاسم حمزه 
 424/95 مساحت  به  خانه  ششدانگ  ارجعلی  فرزند  نژاد 

مترمربع واقع در شاهماران شهرک سنگی.
قادری  بهادر  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   789 پالک   -12
مترمربع   329/51 مساحت  به  خانه  ششدانگ   علی  فرزند 

واقع در شاهماران خیابان برق.
13- پالک 797 فرعی از 36- اصلی آقای علی شیخ پور 
جاللی فرزند اکبر  ششدانگ مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی 
امام  مترمربع واقع در شاهماران خیابان  به مساحت 48/25 

جنب بانک صادرات.
صغری  خانم  اصلی   -54 از  فرعی   156 پالک   -14

مساحت  به  خانه  ششدانگ  شیرعلی  فرزند  علیرضايی 
152/50 مترمربع واقع در ارزوئیه بلوار غدير.

15- پالک158 فرعی از 54- اصلی آقای هوشنگ کاظمی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  عربعلی   فرزند  بزرگی  جامع 
631/21 مترمربع واقع در ارزوئیه بلوار ورودی شهر ارزوئیه.

ابراهیم  آقای  اصلی   -54 از  فرعی   161 پالک   -16
مساحت  به  خانه  ششدانگ  رمضان  فرزند  زاده  بختیاری 
مسجد  روبروی  ارزوئیه کوچه  در  واقع  مترمربع   284 /90

ابوالفضل)ع(.
لذا به استناد ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی 
مسکن  عرضه  و  تولید  از  حمايت  و  ساماندهی  قانون  به 
چنانچه اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراض دارند ظرف 
20/بیست روز از تاريخ انتشار آگهی بايد اعتراض خود را 
ارزوئیه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  مکتوب  صورت  به 
تسلیم نمايند و ظرف يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض مرجع 
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم 
و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسلیم نمايد . بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در موعد مقرر و يا تحويل گواهی عدم تقديم دادخواست 
به اداره ثبت اسناد و امالک عملیات ثبتی با رعايت مقررات 

تعقیب خواهد شد.
تاريخ انتشار:روزيکشنبه:99/4/29

سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ارزوئیه 

بهبود  بیماران  روی  بر  پژوهش ها  نتايج 
نشان  کوويد-19  بیماری  از  يافته 
می دهد، اين افراد تا مدت ها با عوارض 
اين بیماری مانند تنگی نفس، خستگی و 
درد قفسه سینه دست به گريبان خواهند 

بود.
زيادی  اطالعات  اخیر  ماه  شش  طی 
و  جديد  کرونای  ويروس  باره  در 
منتشر  آن  از  ناشی  بیماری  کوويد-19، 
در  زيادی  پژوهشگران  و  است  شده 
بسیاری از کشورهای جهان به اطالعات 

گوناگون و مفیدی دست يافته اند.
تازه ترين  از  يکی  وله  دويچه  تارنمای  نوشته  به 
جالبی  نتايج  ايتالیايی  کارشناسان  پژوهش های 
عرضه کرده است. در اين پژوهش وضعیت 143 
بیمار میانسال مبتال به کوويد19 که در بیمارستان 
قرار  بررسی  مورد  يافته اند  بهبود  و  بوده  بستری 

گرفته است.
نتايج اين پژوهش نشان می دهد بیش از نیمی از 
اين بهبوديافتگان هنوز از تنگی نفس و خستگی 
مفرط شکايت می کنند و گفته اند که درد قفسه 

سینه و مفاصل  آنها همچنان ادامه دارد.
آغاز  همان  در  مختلف  کشورهای  پزشکان 
اين ويروس  گسترش کرونا مشاهده کردند که 
نه تنها بر مجاری تنفسی و ريه ها بلکه بر سیستم 
عصبی مرکزی و مغز نیز تأثیر می گذارد. برای 
نمونه در ژاپن يک مورد مشاهده شد که ويروس 

در مايع مغزی-نخاعی فرد مبتال راه يافته بود.
چین  ووهان  شهر  در  تحقیقاتی  اين،  بر  عالوه 
که  شد  انجام  بیماری،  اين  اصلی  خاستگاه 
ناشناخته اين  تا آن زمان  با عوارض  پزشکان را 

بیماری مواجه ساخت.
در  که  بیمارانی  سوم  يک  اساس حدود  اين  بر 
از  نشانه هايی  بودند،  کرده  شرکت  تحقیقات 
مشکالت عصبی، از جمله سرگیجه و اختالل در 

حتی  نفر  پنج  و  داشتند  چشايی  و  بويايی  حس 
دچار سکته مغزی شدند.

انجمن  رئیس  برلیت«  »پتر  رابطه  همین  در 
متخصصان اعصاب آلمان در برنامه "کنتراتسته" 
در  گفت،  آلمان  راديوتلويزيون  يک  شبکه 
بخش  در  کرونايی  بیماران  يک سوم  حدود 
از  گونه ای  بیمارستان ها،  ويژه  مراقبت های 
مغزی مشاهده شده که می تواند در  آسیب های 
تمرکز  و  حافظه  مشکالت  به  منجر  درازمدت 
حواس شود. به گفته برلیت، اين افراد می توانند 

دچار پريشانی، سوء برداشت يا توهم شوند.
رئیس انجمن متخصصان اعصاب آلمان هم مانند 
ويروس  اين  که  است  معتقد  چینی  کارشناسان 
می تواند به طور مستقیم از طريق حفره های بینی 

بر مغز تأثیر بگذارد.
می تواند  هم  بیمار  فرد  کلیه های  اين،  بر  عالوه 
صورت  اين  در  که  بگیرد  قرار  حمله  مورد 
احتمال انفارکتوس کلیه و در نتیجه آن، احتمال 
آسیب های جبران ناپذير به ديگر اندام های بدن 

زياد خواهد بود.
همچنین متخصصان مغز و اعصاب در انگلیس به 
اساس گزارشی که  بر  مشابهی رسیده اند.  نتیجه 
"مغز" )Brain( منتشر شد،  در مجله تخصصی 

به  مبتال  بیمار  اختالالت عصبی 43  آنها 
دريافته اند  و  بررسی کرده  را  کوويد19 
که حتی در افرادی که اين بیماری را به 
از  تجربه کرده اند، پس  صورت خفیف 
سکته   مغزی،  عملکرد  اختالل  بهبودی، 

مغزی يا مننژيت شديد بروز می کند.
اختالالت  شمار  گزارش،  اين  طبق 
مراتب  به  کوويد-19  از  ناشی  عصبی 
بوده  تحقیقاتی  تیم  انتظار  حد  از  بیشتر 

است.
که  تحقیقی  براساس  ديگر  سوی  از 
دانشگاه  پزشکی  مرکز  پروهشگران 
داده اند،  انجام  آلمان  هامبورگ-اپدنورف 
تأثیر  تحت  نیز  را  قلب  می تواند  کرونا  ويروس 

قرار دهد.
»ديرک وسترمن« سرپرست گروه پروهشی اين 
که  دارد  وجود  احتمال  اين   گويد:  می  مرکز 
کرده  آلوده  را  قلبی  سلول های  ويروس  پاتوژن 
اين ويروس در عین  تولید مثل کند.  و در آنها 
حال قادر است، فعالیت ژنتیکی سلول های آلوده 

قلب را تغییر دهد.
هنوز به طور قطعی معلوم نیست که آيا اين تغییر، 
بر روند بیماری در بیماران قلبی تاثیرگذار است 
يا خیر. با اين حال، فعالیت ژن تغییر يافته می تواند 
پیامدهای درازمدت برای سالمتی مبتاليان داشته 
معاينات  موضوع،  اين  از  اطمینان  برای  باشد. 
بیشتری بر روی قلب بیماران مبتال به کوويد19 و 

بهبوديافتگان برنامه ريزی شده است.
)کوويد  کرونا  ويروس  شیوع  وضعیت  آخرين 
19( در سراسر جهان تا به امروز نشام می دهد، 
شمار مبتاليان به 14 میلیون 427 هزار و 731 نفر، 
تعداد جان باختگان 604 هزار و 963 نفر و تعداد 
نیز 8 میلیون 618 هزار نفر رسیده  بهبوديافتگان 

است. 

استاندار کرمان: 
نظارت برای پیشگیری از کرونا فعال تر  شود

پیشگیری  کرونا،  انتقال  زنجیره  قطع  برای  گفت:  کرمان  استاندار 
پیدا کند و در حال حاضر مهم ترين مساله  ادامه  بايد  از تجمعات 

نظارت است که کارگروه نظارت بايد فعال تر عمل کند.
افزود:  کرونا  استانی  ستاد  نشست  در  فدايی  جواد  محمد 
در  بهداشتی  های  پروتکل  رعايت  بر  نظارتی  گروههای20گانه 
اما گشت ويژه بهداشتی  ادارات و غیره نظارت می کنند  اصناف، 
کرونا برای مکان هايی مانند تچمعات و مراسم در منازل مردم که 

امکان ورود را ندارند، پیش بینی شده است.
وی تصريح کرد: رئیس جمهوری در ستاد ملی کرونا اعالم کردند 
اقتصاد  و  بحث سالمت  در  در جامعه  را  ملی  تاب آوری  بايد  که 

افزايش بدهیم و ما هم بر اين مساله تاکید داريم.
استاندار کرمان با اشاره به مطرح شدن تعطیلی تاالرها اظهار داشت: 
برای جبران خسارت های اقتصادی فعال منبعی در اختیار استانداری 
نیست و اگر مطمئن باشیم بستن تاالرها اثر مثبت دارد شک نداشته 
باشید اين کار را انجام می دهیم اما در مثبت بودن آن ترديد داريم.

حوزه  در  که  کردند  اعالم  جمهوری  ريیس  کرد:  تاکید  وی 
اقتصادی، تولید نبايد تعطیل شود و بايد نیازهای مردم تامین گردد و 

الزم است از نیروهای دخیل در تولید حفاظت کنیم.
فدايی ادامه داد: در حوزه سالمت نیز مهم ترين بخشی که درگیر 
هستند، کادر درمان هستند و بايد مراقبت و محافظت شوند تا تاب 

آوری جامعه در بخش سالمت محقق شود.
همايش،  برگزاری  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه  براساس  گفت:  وی 
است  ممنوع  مطلقا  غیردولتی  و  دولتی  های  گردهمائی  و  سمینار 
ثانوی  اطالع  تا  استان  روزانه  توانبخشی  آموزشی  مراکز  فعالیت  و 

متوقف و برگزاری نمازهای جماعت در مساجد تعطیل شود.
استاندار کرمان تصريح کرد: تاکید ريیس جمهوری بر اين است تا 
زمانی که برای کرونا واکسن ساخته شود، بايد به دنبال قطع زنجیره 

بیماری باشیم و از شیوع آن جلوگیری کنیم.
وی با بیان اينکه با توجه به اينکه 50 درصد مبتاليان به کرونا بدون 
از  استفاده  و  گذاری  فاصله  رعايت  کرد:  تاکید  هستند  عالمت 
ماسک مساله مهمی است و برای کاهش شیوع بیماری، فرمولی که 
بايد رعايت کنیم اين است که همه ما فرض کنیم خودمان و طرف 

مقابلمان به اين بیماری مبتال است.

مديرکل نوسازی: 
فضای  احداث  در  کرمان  خیرین  مشارکت 

آموزشی 3۰درصد است

به گفته مديرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان 30 
درصد فضای آموزشی اين استان با مشارکت خیرين احداث شده و 
هنوز به علت حجم باالی کمبودها به کمک و همت خیرين مدرسه 

ساز نیازمنديم.
افزود:  ايرنا  با  يکشنبه در گفت و گو  نژاد روز  سیدمحمد واعظی 
نهادينه کردن فرهنگ توجه به مدرسه سازی در میان اقشار مختلف 
مردم و جلب مشارکت آن ها، جلب مشارکت شرکت ها و سازمان 
های خصوصی و دولتی در امر مدرسه سازی، جلب حمايت های 
ايرانیان خارج کشور، ايجاد شبکه داوطلبان مدرسه ساز و حفظ و 
برای  که  است  اهدافی  جمله  از  ساز  مدرسه  خیرين  شبکه  توسعه 
مردمی  های  مشارکت  توسعه  و  سازی  مدرسه  امر  سازی  فرهنگ 

دنبال می شود.
راستای  در   : داشت  اظهار  و  اشاره کرد  اجر  به  آجر  به طرح  وی 
تحقق اين طرح و بسته اجرايی تحولی مشارکت های مردمی برنامه 
جلب  مدارس،  توسعه  مردمی  سامانه  اندازی  راه  عملیاتی  های 
و  متمکنین  جشنواره  برگزاری  کشور،  از  خارج  خیرين  مشارکت 
ها  استان و کشور، جلب مشارکت شرکت  از  مقیم خارج  خیرين 
و کارخانجات و صنايع بومی در راستای سهم مسئولیت اجتماعی، 
فعالیت موثر رسانه های اجتماعی با گروه های مختلف مخاطب و 

بسیاری موارد ديگر پیش بینی شده است.
واعظی نژاد ادامه داد: برنامه عملیاتی راه اندازی طرح مردمی توسعه 
مدارس به اين شکل است که نیاز ها و کمبود های مدارس استان 
اين  و  می شود  ثبت  اطالعاتی  بانک  به شکل يک  سامانه  اين  در 
اطالعات در اختیار مديران و مسئوالن نوسازی مدارس و آموزش 
و پرورش قرار می گیرد و از آنطرف اپلیکشن توسعه مدارس راه 
اندازی شده و اين اطالعات در اختیار مردم و خیرين قرار می گیرد 
و کسی که قصد و نیت خیر دارد با ديدن و مشاهده اين اطالعات 

تشويق و ترغیب به کمک و مشارکت در امر مدرسه سازی شود.
مدرسه  امر  در  شايانی  کمک  تاکنون  خیرين  داشت:  اظهار  وی 
میزان مشارکت  به طوری که در سال 97  اند  سازی کرمان داشته 
مبلغ  به  میزان مشارکت در سال 98  اين  بوده و  میلیارد  خیرين 32 
97 میلیارد تومان رسیده و با کمک خیرين مدرسه ساز است که ما 
در ساخت کالس درس نیز رشد داشتیم و در کنار اعتبارات دولتی 
توانسته ايم از 270 کالس درس در سال 97 به 351 کالس درس 

در سال 98 برسیم.
واعظی نژاد گفت: با کمک خیرين، فعاالن اقتصادی و کارخانجات 
تعداد  برنامه ريزی شده در سال 99  استان کرمان  بومی  و صنايع  
هزار کالس درس را تحويل آموزش و پرورش دهیم که پیش بینی 
می شود عدد کمک خیرين در کرمان در سال 99 به 200 میلیارد 

تومان برسد.

آگهی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی

عوارض بلندمدت ویروس کرونا بر انسان چیست؟

دیدار فرمانده سپاه ارزوئیه با امام جمعه جدید شهرستان ارزوئیه
آغاز مرحله دوم طرح کمک های مومنانه در 

استان کرمان

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: امروز رسما قرارگاه های 
امام حسن )ع( شهرستان ها برای نهضت کمک مومنانه را فعال 
ارشد  مسئولین  با  الزم  هماهنگی های  هفته  اين  در  و  کرديم 
استانی برای اجرای اين سه مرحله جديد از طرح دوم کمک 

های مومنانه خواهیم داشت.
به آغاز  اشاره  با  "حسین معروفی" در جمع خبرنگاران  سردار 
مجدد طرح کمک های مومنانه در استان کرمان، گفت: مرحله 
اول طرح کمک مومنانه در کشور و به ويژه در استان کرمان 

در سه مرحله به زيبايی برگزار شد.
که  کرمان  استان  در  خانوار   200 و  هزار   39 شناسايی  از  وی 
طرح  اول  مرحله  در  نبودند  حمايتی  رده  هیچ  پوشش  تحت 
کمک های مومنانه خبر داد و بیان کرد: معتقديم اجرای طرح 
کمک مومنانه در اين دوران کرونايی که به بسیاری از مشاغل 

ضربه وارد شد، کار بزرگی بود.
ديگر  يکی  را  خون  اهداء  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
اکثر  در  کرد:  بیان  و  دانست  مومنانه  کمک  طرح  مراحل  از 

شهرستان های استان توسط بسیج کار اهدای خون انجام شد.
وی با بیان اين مطلب که نهضت کمک مومنانه جديد در سه 
مرحله اجرا خواهد شد، اظهار کرد: مرحله اول اين طرح از عید 
سعید قربان تا عید سعید غدير، مرحله دوم در دهه اول محرم و 
مرحله سوم در دهه آخر ماه صفر و از اربعین تا رحلت حضرت 

رسول اکرم )ص( و شهادت امام رضا )ع( اجرا می شود.
)ع(  حسن  امام  قرارگاه های  رسما  امروز  کرد:  اعالم  معروفی 
در  و  فعال کرديم  را  مومنانه  نهضت کمک  برای  شهرستان ها 
برای  استانی  ارشد  مسئولین  با  الزم  هماهنگی های  هفته  اين 

اجرای اين سه مرحله جديد خواهیم داشت.
برنامه ها  قبل  مرحله  همانند  نیز  مرحله  اين  در  کرد:  بیان  وی 
مسجد محوری است اما تفاوت اين رزمايش با رزمايش قبلی 
اين است که در رزمايش قبل عمده کمک ها معیشتی بود اما 
در اين رزمايش غیر از کمک های معیشتی، کارت هديه نقدی 
و همچنین با فرارسیدن سال تحصیلی جديد کمک های البسه، 
کیف، کفش و لوازم التحرير برای دانش آموزان را نیز خواهیم 

داشت.
مرحله  اين سه  در  داد:  ادامه  استان کرمان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
شناسايی شده  افراد  برای  توانمان  در حد  يکسری جهیزيه  نیز 
خواهیم داشت که بايد همه باهم کمک کنیم زيرا يک ارگان 
يا نهاد به تنهايی نمی تواند کاری انجام دهد اما اگر همبستگی 
و همدلی در بین همه آحاد جامعه ايجاد شود به فضل خداوند 

می توانیم ريشه فقر را از جامعه ريشه کن کنیم.

گفت:  کرمان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
 210 سطح  از  کرمان  استان  در  کلزا  برداشت 
هکتار  هر  در  تن   2 عملکرد  میانگین  با  هکتار 

انجام شده است.
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير  مسعودی، 
دانه های  کشت  توسعه  به  نظر  گفت:  کرمان 
سوی  از  کشت  اين  ابالغی  برنامه  و  روغنی 
و  کشور  روغن  از  بخشی  تامین  برای  وزارت، 
استفاده بهینه از آب و ساير نهاده های کشاورزی، 
در منطقه باغین سطحی معادل 8 هکتار به کشت 

ارقام زود بازده کلزا اختصاص يافت.
از  محصول  اين  کاشت  زمان  کرد:  تصريح  او 

اواسط شهريور ماه تا اوايل مهرماه است.
بروتوس  و  نپتون  ارقام  داشت:  بیان  مسعودی 
کار  خطی  توسط  مکانیزه  کامال  صورت  به 
پنوماتیک در اراضی آمادگاه، مهر آباد و ابراهیم 

آباد کشت شده است.
او اظهار داشت: کارشناسان سازمانی، شهرستانی 
و کارشناسان مسئول پهنه ها به صورت مستمر و 
و  داشته  نظارت  کاشت  مراحل  کلیه  بر  مداوم 
در نهايت در اواخر خردادماه برداشت کلزا در 

اولین مزرعه اين منطقه انجام شد.
استان کرمان  برداشت کلزا در  مسعودی گفت: 
ابتدا در منطقه شهداد از اواسط فرودين ماه و در 

ساير مناطق از اواسط خرداد ماه انجام شده است 
و سطح برداشت شده اين محصول 210 هکتار با 

میانگین عملکرد 2 تن در هکتار است.

کشت دانه روغنی کلزا گامی موثر برای مصرف بهینه آب
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يک موسسه انگلیسی ادعا کرد:
توقیف  آمریکا  توسط  را که  نفتکشی  ایران 

شده بود پس گرفت

که  نفتکشی  کرد:  اعالم  دريانوردان  رفاه  مؤسسه  يک 
ايران  تحريم های  زدن  دور  خاطر  به  و  آمريکا  توسط 

توقیف شده بود، توسط ايران بازپس گرفته شده است.
انگلیسی  "مؤسسه  دون،  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
حقوق بشر" در دريا اعالم کرد:  تصاوير ماهواره ای نشان 
می دهد يک نفتکش که در روز 5 جوالی و به خاطر دور 
زدن تحريم های علیه ايران توسط امريکا توقیف شده بود 

توسط ايران پس گرفته شده است.
بنا به اعالم اين مؤسسه اين نفتکش که در سواحل امارات 
شده  رؤيت  ايران  آب های  در  ديروز  بود  شده  توقیف 
است. نام اين نفتکش گلف اسکای بوده و با پرچم کشور 

دومینیکا فعالیت می کرده است.
می گويد:  مذکور  مؤسسه  مديرعامل  هاموند  ديويد 
ناخدای اين کشتی هم پس گرفته شدن آن توسط ايران 

را تأيید کرده است.
نفتکش مذکور که  هاموند می گويد: پیش تر 26 خدمه 
در  آنها  نفر  دو  اما  بازگشته  به کشور خود  بودند  هندی 

ايران حضور داشته اند.
اتفاق  اين  به  نسبت  بیشتری  جزئیات  می گويد:  هاموند 
ترکرز  تانکر  کشتیرانی  خطوط  رهگیری  مؤسسه  ندارد. 
هم می گويد که تصاوير ماهواره ای از حضور اين کشتی 
محل  دارد.  حکايت  هرمز  جزيره  آب های  نزديکی  در 
خورفاکان  شهر  با  کیلومتر   190 گلف اسکای  کنونی 

امارات که در آنجا توقیف شده بود فاصله دارد.
روزنامه صهیونیستی جروزالم پست هم اين خبر را تأيید 
روز  چند  از  پس  کشتی  اين  است  کرده  اعالم  و  کرده 
ناپديد بودن در نزديکی سواحل ايران رؤيت شده است 
و مدعی است اين نفتکش به صورت چراغ خاموش در 
روند صادرات نفت ايران فعالیت می کرده است و آمريکا 
نفتکش ها حلقه  نوع  اين  توقیف  با  تا  بوده  در تالش  نیز 

فشار تحريمی علیه ايران را تنگ تر کند.

برجام و تفاهم نامه همکاری راهبردی بین ايران 
نتیجه 2 رويکرد متفاوت در  و چین را می توان 
رابطه ايران با جهان بیرون دانست؛ دو رويکردی 

که از اساس با هم متفاوت هستند.
 2 چین؛  و  ايران  همکاری  تفاهم نامه  و  برجام 

مسیر متفاوت درعرصه سیاست خارجی
بلندمدت  همکاری  تفاهم نامه  و  برجام  ماجرای 
ايران و چین اگرچه هم از لحاظ ماهیت و هم از 
نظر نحوه مذاکره و تصمیم گیری ماهیت کامل 
فضای  لطف  به  روزها  اين  اما  دارند  متفاوتی 
به  تبديل  آنها  قیاس  مجازی،  فضای  بر  حاکم 
شکست  يا  موفقیت  اندازه گیری  برای  مقیاسی 

مسیر جديد شده است.
سیاست  عرصه  در  مهم  رويداد  دو  اين  البته 
خارجی ايران چندان هم به هم بی ربط نیستند و 
شايد بتوان گفت که سنگ بنای تفاهم همکاری 
برجام در  اجرای  از  بعد  ايران و چین  راهبردی 
دی ماه سال 1394 گذاشته شد. با اين حال نقطه 
موجود درک  پیرامون شرايط  قضاوت  در  اول 
هر  انعقاد  بین المللی  شرايط  و  توافق  دو  ماهیت 
کدام است و بدون اين کار هرگونه قضاوتی در 

اين بین عقیم خواهد ماند.
 از سال 2002 تاکنون چه روی داد

پاسخی  مشترک«  اقدام  جامع  »برنامه  يا  برجام 
ايران و غرب بر سر  بین  به منازعه چندين ساله 
از سال  بود که  ايران  برنامه هسته ای صلح آمیز 
2002 و با کنفرانس خبری گروهک تروريستی 

منافقین در واشنگتن آغاز شد.
پس از آن نیز با سوءاستفاده آمريکا و کشورهای 
 NPT غربی از تعهدات پادمانی ايران در قالب
پرونده ايران در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و  بازرسی های گسترده  و علی رغم  گشوده شد 
و  فرانسه  بريتانیا،  کشورهای  و  ايران  مذاکرات 
آلمان در سال 2006 میالدی به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ارسال شد. با وجود گذشت نزديک 
به 18 سال از بازگشايی اين پرونده تقريباً روشن 
شده که هدف اولیه از باز شدن اين پرونده علیه 
ايران حفظ توازن از دست رفته در خاورمیانه با 
حمله آمريکا به عراق و برکناری دولت صدام 

حسین بود.
مهار  سیاست  مبنای  بر  آمريکا  اين  از  پیش  تا 
توسط  فارس  خلیج  جنگ  از  پس  که  دوجانبه 
امورخارجی  وقت  مسئول  اينديک«  »مارتین 
بیان   1993 سال  در  آمريکا  ملی  امنیت  شورای 
بین  منطقه  در  توازن  نوعی  ايجاد  دنبال  به  شد 

عراق و ايران بود.
تالش  و  خاورمیانه  در  داده  روی  تحوالت  با 
جديد  خاورمیانه  يک  بازآرايی  برای  آمريکا 
تالش  بود،  عراق  به  آن حمله  پیکان  نوک  که 
در  منطقه  در  ايران  قدرت  ابزارهای  مهار  برای 
دستور کار واشنگتن قرار گرفت. از همان زمان 
عنوان  به  ايران  موشکی  و  هسته ای  توانمندی 
بوش«  »جورج  دولت  از  تهديد  فوری ترين 
هادلی«  »استفن  که  گونه ای  به  شد  شناسايی 
مشاور وقت جورج بوش در امور امنیت ملی در 
عدم  را  آمريکا  سیاست  البرادعی  با  گفت وگو 
عنوان  ايران  در  سانتريفیوژ  يک  حتی  چرخش 

کرد.
نظامی  اقدام  يک  امکان  بررسی   2006 سال  تا 
علیه تاسیسات ايران به صورت جدی در دستور 
تحوالت  از  پس  اما  داشت  قرار  آمريکا  دولت 
و  شیعه  دولت  يک  آمدن  کار  روی  و  عراق 
در  صهیونیستی  رژيم  نظامی  شکست  همچنین 
متحد  موثرترين  عنوان  به  لبنان  حزب اهلل  مقابل 
چنین  چشم انداز  که  شد  روشن  ايران  منطقه ای 

اقدامی تا چه اندازه تاريک است.
از همین رو از سال 2006 میالدی سیاست قطعی 
قرار  هويچ  و  چماق  اصل  اساس  بر  آمريکا 
فشارهای  بردن  باال  اقدام  اين  از  هدف  گرفت. 
سايه  و  تحريم  حربه  از  استفاده  با  جانبه  همه 
جنگ و در عین حال پیشنهاد گفت وگو به ايران 
امتیازات  برخی  اعطای  با  مشکالت  حل  برای 

قرار داشت.
 اين راهبرد تقريباً از همان سال با برخی تغییرات 
تاکتیکی علیه ايران اعمال می شد. از همان سال 6 
قطعنامه علیه ايران در شورای امنیت سازمان ملل 
تصويب  به  آمريکا  و  غرب  محوريت  به  متحد 
و  يکجانبه  تحريم های  نیز  آن  کنار  در  و  رسید 
حوزه های  در  ايران  علیه  بی سابقه ای  چندجانبه 
مالی  تبادالت  و  نفت  صدور  جمله  از  مختلف 
اعمال شد. البته ابزار اصلی اعمال اين تحريم ها 
به عنوان  اقتصادی آمريکا و جايگاه دالر  توان 
ارز اصلی جهانی بود که توانست قوانین داخلی 

آمريکا را تبديل به يک قاعده جهانی کند.
 برجام حاصل يک توازن لرزان

در  ايران  مقاومت  حاصل  می توان  را  برجام 
افزايش  از  مقابل اين فشار و ترس دولت اوباما 
حقیقت  در  دانست.  ايران  هسته ای  قابلیت های 
درصد   20 به  ايران  غنی سازی  توان  افزايش 
تمايل  تا  شد  سبب  چنجر«  »گیم  يک  همانند 
اعمال  برای  ايران  با  معامله  نوعی  برای  آمريکا 
توانمندی های  رشد  بر  جدی  محدوديت های 
هسته ای در برابر عدم اعمال فشار بیشتر بر ايران 

و کاهش برخی فشارها فزونی گیرد.
هیات  در  جدی  تلقی  اين  ديگر  سوی  از 

آمريکا  حاکمه 
که  داشت  وجود 
آمدن  وجود  به 
نسبی  رونق  يک 
می تواند  ايران  در 
سیاست های ايران را 
با نظم حاکم جهانی 
اين  کند.  هم سازتر 
وضوح  به  را  ايده 
اوباما«،  »باراک 
ر  ئیس جمهو ر

فريدمن  توماس  با  گفت وگو  در  آمريکا  سابق 
روزنامه نگار آمريکايی مطرح می کند.

عالوه بر اين برجام با نگاه خوشبینانه به کارايی 
حاصل  جهان  بر  حاکم  بین المللی  هنجارهای 
شد. تأيید برجام در قطعنامه 2231 شورای امنیت 
سازمان ملل به خوبی نگاه حاکم بر اين توافق را 
تحوالت  دلیل  به  راهبرد  اين  البته  می داد.  نشان 
داخلی آمريکا از جمله به قدرت رسیدن »دونالد 
توافق  اين  پايداری  نتوانست چندان در  ترامپ« 

موفق ظاهر شود.
نهادهای  از  خروج  در  ترامپ  دولت  رويکرد 
بودن  موفق  درباره  جدی  بدبینی  و  بین المللی 
ايران  منطقه ای  حرکت های  مهار  در  برجام 
و  برجام  از  آمريکا  خروج  به  منجر  نهايت  در 

بازگشت تحريم های يک جانبه بود.
علی رغم تالش اروپا برای جلوگیری از خروج 
ناشی  و شايد جبران صدمات  برجام  از  آمريکا 
به دلیل قدرت واشنگتن  از بازگشت تحريم ها، 
برای فشار بر اروپا هیچ يک از راهبرد های قاره 
يک  از  بعد  ايران  و  نشد  موفقیت  به  منجر  سبز 
صبر راهبردی يک ساله کاهش تعهدات برجامی 

خود را آغاز کرد.
البته با گذشت بیش از دو سال از خروج آمريکا 
به بازرسی های برجامی  ايران همچنان  از برجام 
و همچنین اجرای پروتکل الحاقی پايبند است؛ 
صورت  به  اروپايی ها  شده  سبب  که  نکته ای 
نیم بند با بازگشت تحريم های تسلیحاتی از طريق 

مکانیسم ماشه مخالفت کنند.
کوتاه  رويکرد  از  برآمده  برجام  اساس  اين  بر 
برای  حريف  برابر  در  عقب نشینی  و  آمدن 
با  ديگر  سوی  از  که  بود  او  فشارهای  کاهش 
گره  بین المللی  نهادهای  به  خوش بینی  نوعی 
خورده بود. هرچند مرور زمان نشان داد نه کوتاه 
آمدن رويکردی کارآمد است و نه خوش بینی 

به نهادهای بین المللی انگاره ای صحیح.
نقطه  اين  به  سال   40 از  بعد  ايران  و   چرا چین 

رسیدند؟
همکاری  راهبردی  تفاهم نامه  مقابل  طرف  در 
نتیجه نگاه واقع گرايانه  ايران و چین را می توان 
هر دو کشور به شرايط بین المللی دانست. واقعیت 
سال   40 طول  در  چین  و  ايران  که  است  اين 
در حوزه های  همکاری های گسترده ای  گذشته 
سامان  راهبردی  و  نظامی  مباحث  در  گوناگون 
انقالب  پیروزی  به  آن  شروع  نقطه  که  داده اند 
ايران  اسالمی و تشکیل نظام جمهوری اسالمی 

بازمی گردد.
 80 دهه  در  چین  و  ايران  روابط  اصلی  هسته 
يک  عنوان  به  ايران  بود.  سالح  خريد  میالدی 
با رژيم  انقالبی درگیر جنگ سهمناکی  کشور 
کشورهايی  معدود  از  چین  و  بود  عراق  بعثی 
بود.  ايران  به  سالح  فروش  به  حاضر  که  بود 
و   56 تیپ  تانک های  اف-7،  جنگنده های 
موشک های  و  سنگین  توپخانه  انواع  همچنین 
کرم  به  موسوم  کروز  و  برد  کوتاه  بالستیک 

ابريشم بخشی از اين خريدها محسوب می شد.
تسلیحات،  بر خريد  نیز عالوه  بعد  در سال های 
حوزه های  لیست  به  نیز  هسته ای  همکاری های 
کمک های  شد.  اضافه  طرف  دو  عالقه مندی 
پکن نقش مهمی در توسعه برخی زيرساخت های 
کیک  تبديل  تأسیسات  همچون  ايران  هسته ای 
اصفهان  در  اورانیوم  فلورايد  هگزا  گاز  به  زرد 
داشت. با گذشت زمان و رشد گسترده اقتصادی 
چینی ها در دهه اول قرن بیستم، اقتصاد به وجه 
به  ايرانی ها  شد.  تبديل  طرف  دو  روابط  اصلی 
در  اصلی  نقش  چین  تا  بودند  عالقه مند  شدت 
فروش نفت ايران را بر عهده بگیرد. در کنار اين 
توسعه بخش مهمی از میدان های نفتی در ايران 
شرکت های  به  يادآوران  نفتی  میدان  جمله  از 

چینی سپرده شد.
ايران  با وجود اين که همکاری های دو طرف   
و چین از تنوع بااليی برخوردار بود، اما هیچ گاه 
اجرا درنیامد.  به  بلندمدت  تفاهم  قالب يک  در 
دو  نیاز  عدم  در  بتوان  را  مسئله  اين  علت  شايد 
حال  اين  با  دانست.  تفاهمی  چنین  به  طرف 
را  چین  و  ايران  اخیر  سال  چند  رويدادهای 
همکاری  نقطه  يک  به  مسکو  و  تهران  همانند 

راهبردی رساند.
مسکو- محور  تشکیل  و  برجام  ناکارآمدی 

پکن-تهران
 نزديکی ايران و چین بر خالف برجام که ناشی 
از نوعی بازدارندگی دوطرفه بین ايران و آمريکا 
بود، بر اساس يک نیاز مشترک و در واقع »منافع 
مشترک« صورت گرفته است. در حقیقت مدل 
نزديکی روابط تهران و پکن به شدت به نزديکی 

روابط ايران و روسیه در سال 2015 شبیه است. 
زمانی که فشار غرب بر روی روسیه در اوکراين 
منجر به واکنش مسکو در بازگرداندن حاکمیت 
تجمع  ديگر  سوی  از  شد.  کريمه  بر  خود 
تروريست ها در سوريه و تهديدهای پیدا و پنهان 
مرزهای  به  احتمالی  هجوم  خصوص  در  غرب 
سوريه پس از سقوط دمشق سبب شد تا مسکو 
در کنار تهران و دمشق ائتالفی را برای مقابله با 

خطر تروريسم تشکیل دهند.
انتشار  با  و  از سال 2017  نیز  در خصوص چین 
فشارهای  هدف  پکن  آمريکا  ملی  امنیت  سند 
اقتصادی آمريکا گرفته است. اين فشارها در ابتدا 
ماهیتی اقتصادی داشت اما به تدريج موضوعاتی 
امنیتی همچون خودمختاری هنگ کنگ، مساله 
دريای  در  پکن  ارضی  ادعاهای  و  سین کیانگ 

چین جنوبی نیز بدان اضافه است.
ايران نیز که با فشار تحريم های يکجانبه آمريکا 
در حوزه اقتصادی روبه رو است و ديگر امیدی 
به غرب حداقل در میان مدت ندارد، چین را به 
انتخاب کرده که  اقتصادی  عنوان يک شريک 

می تواند با آن روابط راهبردی داشته باشد.
به اين ترتیب محور مسکو-پکن-تهران که تنها 
امروز  داشت  جای  ذهنی  تحلیل های  روی  بر 
از  شود.  تبديل  واقعیت جدی  يک  که  می رود 
آنجا که اين تفاهم بر اساس يک نیاز مشترک 
در فضای امروز دنیا شکل گرفته است، پايداری 
برجام  همانند  توافقی  به  نسبت  بیشتری  بسیار 
دارد که بر اساس نوعی آتش بس موقت شکل 

گرفت.
همچون  جدی  موانع  مسیر  اين  در  البته 
تفاوت های فرهنگی بین دو کشور وجود دارد. 
در ايران همچنان تصور دقیقی از چین به عنوان 
ماهیت  و  ندارد  وجود  بین المللی  قدرت  يک 
به برخی بدبینی ها در  نیز  کمونیستی اين کشور 

افکار عمومی دامن زده است.
 – غرب گرا  قدرتمند  جناح  يک  اين  بر  عالوه 
برابر  در  عقب نشینی  همواره  که  جناحی  همان 
غرب را توصیه می کند - در بین افکار عمومی 
و نخبگان ايرانی وجود دارد که همچنان نسبت 
به گسترش روابط با بلوک شرق معترض است 
با  ارتباط  اثبات نشده  و آن در مقابل مزيت های 

غرب بی فايده می داند.

گسترش  برای  کشور  دو  اراده  اين  وجود  با 
روابط  از  هیجان انگیزی  چشم انداز  همکاری ها 
که  برجام  خالف  بر  می دهد.  ارائه  کشور  دو 
مختلف  طرف های  بهره گیری  در  منافع  تضاد 
با  را  ادامه آن  امکان  برداشته شدن تحريم ها  از 
تفاهم نامه  مورد  در  بود،  کرده  روبه رو  مشکل 
دو  بهره مندی  امکان  چین  و  ايران  همکاری 

طرف به صورت يکسان وجود دارد.
ايران به عنوان ابرقدرت انرژی منطقه خاورمیانه 
و اتصال دهنده آسیا به آفريقا لنگر مناسبی برای 
نقطه  برای چین است و در  انرژی  امنیت  حفظ 
اقتصادی  ابرقدرت  يک  عنوان  به  پکن  مقابل 
که در آينده به قدرت اول دنیا در حوزه تولید 
ناخالص ملی تبديل خواهد شد، می تواند موتور 
باشد.بهبود  ايران  اقتصاد  برای حرکت  محرکی 
وضعیت اقتصادی همان امیدی بود که ايران به 
و  داشت  غرب  با  اقتصادی  آشتی  برای  برجام 

هرگز محقق نشد.
آمريکا  برای  حتم  طور  به  چشم انداز  اين 
هراس آور خواهد بود. واشنگتن امیدوار بود که 
اقتصادی  فشارهای  از  استفاده  با  را  ايران  بتواند 
به زانو درآورده و يک توافق جديد با تهران به 
هیچ  تنها  نه  اين حال هم اکنون  با  برساند.  امضا 
برجام  سر  بر  مجدد  مذاکره  برای  دستاوردی 
چین  سمت  به  تهران  بلکه  است،  نشده  حاصل 
کرده  حرکت  راهبردی  همکاری  يک  برای 
به گفته »استفان والت«، استاد  اتفاقی که  است؛ 
تنها سیاست  هاروارد،  دانشگاه  بین الملل  روابط 
تهران  به  حداکثری  فشار  برای  ترامپ  و  پامپئو 

می توانست آن را رقم بزند.
و البته در پايان تذکار اين واقعیت خالی از لطف 
زودتر  چین  با  راهبردی  روابط  اگر  که  نیست 
به  اين در دستور کار قرار می گرفت و نگاه  از 
شرق، زودتر از اينها جای سیاست نگاه به غرب 
احتمال  اين  بود،  گرفته  را  دولتمردان  برخی 
فشار حداکثری  سیاست  که  داشت  جدا وجود 
آمريکا  در  اگر  شود.  خفه  نطفه  در  واشنگتن 
عامل  ترامپ  شخص  و  پامپئو  بولتون،  امثال 
بودند، در  فشار حداکثری  شکل گیری سیاست 
را  زمینه  که  بودند  غرب گرايان  اين  نیز  ايران 

برای آنها فراهم کردند.

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 برابر راي شماره 139860319013000598مورخ 1398/11/24هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای احمد رجائی نژاد فرزند محمد به شماره شناسنامه 1صادره از 
بافت در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 325/39 مترمربع قسمتی از پالک 984- اصلی قطعه يک 
بخش 40 کرمان واقع در بافت خیابان بعثت کوچه 7 خريداری از مالک رسمی آقای احمد صفاری 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: 99/4/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/4/29

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف23(

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 برابر راي شماره 139860319013000424مورخ 1398/10/23هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمد حسن خالوئی فرزند امام قلی به شماره شناسنامه 850 
صادره از کرمان در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 164/25مترمربع قسمتی از پالک 2174 فرعی 
از 12- اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان منتظری کوچه محضر قديم خريداری 
از مالک رسمی آقای درويش تاج الدينی مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که  به  نوبت  را دو  مراتب 
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: 99/4/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/4/29

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف19(

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 برابر راي شماره 139860319013000536مورخ 1398/11/12هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمد مهدی خالوئی فرزند امام قلی  به شماره شناسنامه 473 
صادره از رابر در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 154/50مترمربع قسمتی از پالک 2174 فرعی 
از 12- اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان منتظری کوچه محضر قديم خريداری 
از مالک رسمی آقای درويش تاج الدينی مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که  به  نوبت  را دو  مراتب 
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: 99/4/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/4/29

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف22(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 9809973470101483 صادره از 
شعبه اول حقوقی بافت و در پرونده کالسه 9900010 اجرايی در نظر دارد، يک باب منزل مسکونی 
واقع در شهرستان بافت از ماترک مرحوم خدايار خدامرادی فرزند خدامراد به مبلغ ششصدو چهل 
میلیون ريال )ششدانگ( به فروش برساند ضمناً ملک موصوف فاقد پالک ثبتی و مفروز)عادی( و 
با کاربری)مسکونی( و در اجاره نمی باشد)مدارکی دال بر اجاره بودن ارائه نگرديده است( ملک 
در  مترمربع   10 و  شمال  در  مترمربع  اعیان)90  مترمربع   100 و  عرصه  مترمربع   225 دارای  مذکور 
جنوب( که اعیان در دو قسمت مسکونی در شمال و انبار در جنوب با سقف چوبی، گلی احداث 
شده و تنها نمای جنوبی منزل مسکونی دارای سفال قديمی می باشد و عرصه قسمتی در طرح عقب 
نشینی شهرداری قرار دارد اما هنوز تملک نشده است و فاقد استحکام بنا و دارای امتیاز آب و برق 
و گاز می باشد، لذا مزايده در تاريخ 1399/5/25 روز 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 في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در 
مزايده تمديد مي گردد. نفع صندوق دولت ضبط و  به  اولیه  متقاضي ده درصد  انصراف  صورت 

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 
بهاء  مبلغ  درصد  ده  بايد  مزايده  برنده  و  نمايند  اخذ  رسید  و  نموده  احکام  اجرای  تحويل  مزايده 
)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 بزنجان میدان امامزاده بعد از مسجد صاحب الزمان می باشد. 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 125(

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:98۰۰۱76
بدينوسیله به احدی از ورثه مرحوم اکبر بیژنی به نام احمد بیژنی دارای کدملی 3391753730متولد 
برابر  شما  آدرس  که  فوق  کالسه  پرونده  بدهکار  عنوان  1620به  شناسنامه  شماره  و   1363/4/25
گزارش مامور شناسايی نگرديده ابالغ می گردد مبلغ 700/000/000 ريال بابت اصل طلب به خانم 
فاطمه رضائی و مبلغ 35/000/000 ريال بابت حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط يک نوبت در روزنامه 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اينصورت بدون 

انتشار آگهی ديگری عملیالت اجرايی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
سعید نظری-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه 

دادنامه
تاريخ و شماره دادنامه :301/ ش 96/5/2  کالسه پرونده:226/1/96

مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف شماره يک شهرستان ارزوئیه 
خواهان: آقای رسول اسماعیل زاده آشینی فرزند درويش ساکن ارزوئیه- صوغان روستای آشین 

خوانده: آقای هاشم نجارزاده فرزند اسدا... مجهول المکان
موضوع :تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک پالک های يک دستگاه اتومبیل پیکان 

به شماره انتظامی 65-313 د46 
گردشکار:خواهان دادخواستی به خوانده فوق به طرفیت خوانده تقديم داشته که پس از ارجاع به 
اين شورا و ثبت به کالسه فوق جری تشريفات قانونی در وقت مقرر تحت نظر است مالحظه می 
گردد اعضای شورای نظريه مشورتی خود را کتباً اعالم داشته لذا با بررسی اوراق محتويات پرونده 

و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای رسول اسماعیل زاده آشینی فرزند درويش به طرفیت آقای هاشم نجارزاده 
فرزند اسدا... به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک پالک های يک دستگاه 
تقديمی خود اعالم  انتظامی 65-313 د 46 خواهان در شرح دادخواست  به شماره  پیکان  اتومبیل 
نموده در تاريخ 89/6/31 يک دستگاه اتومبیل وانت پیکان به خوانده فوق فروخته ام که تمام امور 
مربوط به معامله انجام گرديده که نامبرده حاضر به فک پالک خودرو فوق الذکر می شود شورا با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی شورای حل اختالف صوغان و جلسه مورخ 96/5/2 
شورای حل اختالف شماره يک شهرستان نظر به اينکه خودروی موضوع دعوی و نیز پالک مربوطه 
ضمن پاسخ نامه پلیس راهور شهرستان ارزوئیه به نام خواهان می باشد و اينکه خوانده علیرغم در 
روزنامه در جلسه دادرسی حضور نیافته و ايراد و دفاعی که بتواند ذيحقی خود را اثبات نمايد ارائه 
ننموده دعوی وی را وارد به صحت تشخیص دانسته و مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 219-220 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به فک پالک خودرو سواری پیکان به 
شماره انتظامی 65-313 د 46 صادر و اعالم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و ظرف همان مهلت قابل اعتراض محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان ارزوئیه می باشد.
عنايت ا... دهقانی –رئیس دادگاه و قاضی شورای حل اختالف شهرستان ارزوئیه 

آگهي حصروراثت
شماره9900370  دادخواست  شرح  به   172 شناسنامه  داراي  شکرا...  فرزند  نقیبی  مهری  خانم 
تاريخ  در   82 شناسنامه  به  عوض  فرزند  عبداللهی  علیرضا  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/25 

1398/11/6 در شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مجتبی عبداللهی به ش ملی 3120155772 متولد1372 فرزند متوفی.
2-مژگان عبداللهی به ش ملی 3120081892 متولد1369 فرزند متوفی.

3-مهری نقیبی فرزند شکرا... به ش ملی 3130842454 متولد1344 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 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره9900370  مراد داراي شناسنامه 2  فرزند  اسد دشتابی  بنی  خانم صغری 
مورخ99/4/28 توضیح داده شادروان علیرضا مراد بنی اسد دشتابی فرزند مريد به شناسنامه 45 در 

تاريخ 1390/10/23 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-حسین بنی اسد دشتابی به ش ملی 3131113383 متولد1332 فرزند متوفی.
2- کبری بنی اسد دشتابی به ش ملی 3131096251 متولد1325 فرزند متوفی.
3- عذری بنی اسد دشتابی به ش ملی 3131126752 متولد1337 فرزند متوفی.
4- صغری بنی اسد دشتابی به ش ملی 3131134712 متولد1340 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.
اسماءشفیعی بافتی-دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   22 شناسنامه  داراي  حیدر  فرزند  افشار  پور  طهماسب  عیسی  آقای 
به  عیسی  فرزند  پورافشار  طهماسب  محمد  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/24  شماره9900351 
شناسنامه 3120286133 در تاريخ 1398/8/30 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وي عبارتند از:
1-ايران ملک شاهی به ش ملی 3130291628 متولد1344 مادرمتوفی.

2-عیسی طهماسب پورافشار به ش ملی 3131129883 متولد1338 پدرمتوفی.
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 يک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  به شرح  داراي شناسنامه 3120318698   ا...  فرزند غیب  پور  آقای محمدرضا خادمی 
شماره99/3 مورخ99/2/10 توضیح داده شادروان غیب ا... خادمی پور فرزند ذبیح ا... به شناسنامه 

-در تاريخ -در شهر - فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمدرضاخادمی پور به ش ملی 3120318698 فرزند متوفی.

2-احمد خادمی به ش ملی 3470019932فرزند متوفی.

3-مريم خادمی به ش ملی 3120239844 فرزند متوفی.
4- طاهره خادمی به ش ملی 3470100632 فرزند متوفی.
5- فاطمه خادمی به ش ملی 3470045178 فرزند متوفی.
6- طلعت خادمی به ش ملی 3131572701 فرزند متوفی.
7- اقدس خادمی به ش ملی 3131573066 فرزند متوفی.

8-جیران قادری فرزند دادخدا به ش ملی 3130433306 همسرمتوفی.
9- ذبیح ا... خادمی فرزند غالمرضا به ش ملی 3130422676 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.
عطاء ا... مسعودی -رئیس شورای حل اختالف سلطان آباد

آگهي حصروراثت
آقای اکرم امیری فرزند محمد داراي شناسنامه 2 به شرح دادخواست شماره9900356 مورخ99/4/21 
توضیح داده شادروان محمدامیری فرزند علی به شناسنامه 2065 در تاريخ 1397/3/4 در شهر بزنجان 

فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-اکرم امیری به ش ملی 3131021985 متولد1335 فرزند متوفی.

2- منصورامیری به ش ملی 3131041234 متولد1346 فرزند متوفی.
3- منصوره امیری به ش ملی 3131050926 متولد1351 فرزند متوفی.

4- عصمت امیری به ش ملی 3131027800 متولد1339 فرزند متوفی. 
5- نصرت امیری به ش ملی 3130222147 متولد1336 فرزند متوفی.

6- معصومه امیری به ش ملی 3090670801 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.
دفتر شورای حل اختالف شماره 8 شهر بزنجان

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   1108 شناسنامه  داراي  شهريار  فرزند  لری  الدينی  شمس  قربانعلی  آقای 
به  الدينی لری فرزند قربانعلی  شماره9900197 مورخ99/4/15 توضیح داده شادروان محمدشمس 
شناسنامه 3150631531در تاريخ 1399/3/20 در شهررابر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وي عبارتند از:
1-قربانعلی شمس الدينی لری فرزند شهريار به ش ش 1108متولد1352 پدرمتوفی.
2-سکینه شمس الدينی مطلق فرزند حسین به ش ملی 582 متولد1358 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 يک شهرستان رابر

برجام و تفاهم نامه همکاری ایران و چین؛ ۲ مسیر متفاوت درعرصه سیاست خارجی

آگهي حصروراثت
شماره9900366  دادخواست  شرح  به   67 شناسنامه  داراي  محمد  فرزند  االمینی  روح  علی  آقای 
تاريخ  در   - شناسنامه  به  عوض  فرزند  االمینی  روح  محمد  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/24 

1399/2/27 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-علی روح االمینی به ش ملی 3131545811 متولد1365 فرزند متوفی.

2- خداداد روح االمینی به ش ملی 3131545331 متولد1364 فرزند متوفی.
3- روح ا... روح االمینی به ش ملی 3131546379 متولد1367 فرزند متوفی.

4- صادق روح االمینی به ش ملی 3120202029 متولد1372 فرزند متوفی.
5- صاحبجان روح االمینی به ش ملی 3131136839 متولد1341 فرزند متوفی.

6- سیمین روح االمینی به ش ملی 3120120154 متولد1370 فرزند متوفی.
7- صنوبر نجم الدينی به ش ملی 1 متولد1341 همسر 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 دو شهرستان بافت
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 حکمت آید هر کجا حق داشتی

شهرستان  حفاظتی  کشاورزی  آموزشی  کارگاه 
ارزوئیه با همکاری مديريت هماهنگی ترويج و 
مديريت زراعت وبا حضور کشاورزان شهرستان 
کارشناسان مديريت ومراکز جهاد کشاورزی در 
برگزار  ارزوئیه  مديريت جهاد کشاورزی  محل 

شد.
بارويکرد  کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی 
ارزوئیه  شهرستان  در  گردوغبار  پديده  با  مقابله 

برگزار شد
ارزوئیه  شهرستان  جهادکشاورزی  مدير  امیری 
گفت: هدف از برگزاری اين کارگاه آموزشی، 
وحفظ  ورزی  خاک  روشهای  با  آشنايی 

طبیعت  بقاء  اصلی  عنصر  عنوان  به  خاک،  ونگهداری 
وپايداری کشاورزی است.

روشهای  انواع  با  حاضرين  آموزشی  کارگاه  اين  در 
مانند  مرسوم  ورزی  شامل"خاک  که  کشت  مختلف 
از  استفاده  با  ورزی  خاک  برگرداندار،کم  گاوآهن 
باکشت  خاکورزی  بی  پکر،  مرکب،چیزل  ورز  خاک 

مستقیم ومزايا ومعايب اين روشهای کشت آشنا شدند.
خاکورزی حفاظتی يعنی  30درصدبقايای گیاهی ريزدانه 
مانند "گندم،جو،ارزن وکلزا "روی زمین باقی بماند ويا 

اينکه 30درصد سطح زمین پوشیده از بقايای گیاهی بعد 
از کاشت باشد.

کم  جايی  "جابه  به  منجر  حفاظتی  کشاورزی  اجرای 
خاک،کاهش تردد ماشین آالت کشاورزی ايجادبقايای 
بهینه  خاک،مصرف  کیفیت  خاک،بهبود  روی  گیاهی 
ماده  ،افزايش  وبادی  آبی  فرسايش  آب وکود وکاهش 
آلی خاک وافزايش فعالیت میکروارگانیسم های خاک 
وکاهش زمان آماده سازی زمین ودر نهايت افزايش بهره 

وری" می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی بافت از اجرای طرح ارتقای 
کیفیت تخم مرغ وممنوعیت عرضه تخم ماکیان به 

صورت فله ای وخارج ازيخچال خبر داد
بافت،  دامپزشکی  به گزارش روابط عمومی شبکه 
باخبرنگارحکمت  گفتگو  در  امجدی  دکترپويا 

اظهار کرد: 
موارد  از  يکی  تخم مرغ  کیفیت  ارتقای  طرح  در 
مهم، عرضه آن به صورت بسته بندی ورتبه بندی از 

واحدهای های تولیدکننده تخم مرغ است. 
مصرف  از  حمايت  راستای  در  کرد:  بیان  ايشان 
،شناسنامه  ماکیان  تخم  عرضه  گرامی  کنندگان 
تابستان  فصل  شروع  وبا  شده  بندی  ورتبه  دار 
تخم  فساد  گونه  هر  از  جلوگیری  جهت  ودر 

مراکز  به  ماکیان  تخم  نوع  هر  وانتقال  ماکیان،نقل 
تجهیزات  به  مجهز  خودروهای  با  بايستی  عرضه 
. گیرد  صورت  سانتیگراد(    برودتی)0تا4درجه 

العمل  امسال دستور  تیرماه  از  دکتر امجدی تأکید کرد: 
ای  زنجیره  های  فروشگاه  به  مرغ  تخم  عرضه  اجرايی 
تمامی  و  است  داده شده  مارکت های شهرستان  وهايپر 
و  بقالی ها  ازجمله  تخم مرغ  عرضه کننده  واحدهای 
کیفیت  ارتقای  طرح  الزامات  بايد  نیز  خواربارفروشی ها 
و  بسته بندی  رتبه بندی،  رعايت  بر  مشتمل  تخم مرغ 

همچنین نگهداری آن در يخچال های مجزا را اجرايی 
کنند و در صورت تخلف واحدهای عرضه کننده، طبق 

مقررات سازمان دامپزشکی با آنها برخورد میگردد.
وی درپايان از همشهريان عزيز درخواست کرد:با توجه 
اعضای  و  خود  سالمت  ودرجهت  هوا  شدن  گرم  به 
خانواده از خريد تخم مرغ هايی که در خارج از يخچال 
نگهداری میشوند خودداری کنند زيرا که افزايش دمای 
کاهش  بر  بیرون،  محیط  در  تخم مرغ  نگهداری  و  هوا 
فساد تخم  باعث  و  تأثیرگذار است  ماندگاری آن  زمان 

مرغ میشود.

رئیس دامپزشکی شهرستان ارزوئیه از اجرای 
دام های  برفکی  تب  واکسیناسیون  طرح 

سنگین در اين شهرستان خبر داد.
برفکی  تب  واکسیناسیون  طرح  اجرای 
گزارش  ارزوئیهبه  در  سنگین  دام های 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
رئیس  معتمدی پور  صولت  کرمان،  از  جوان 
دامپزشکی ارزوئیه گفت : طرح واکسیناسیون 
به  ارزوئیه  در  سنگین  دام های  برفکی  تب 

صورت رايگان در حال اجرا است.
تاريخ  از  طرح  اين  اول  فاز  افزود:  او 
با  اولويت  و  است  1399/04/05 شروع شده 
واکسیناسیون گاوداری ها و مناطق در معرض 

خطر است.
معتمدی پور بیان داشت: بیماری تب برفکی اهمیت بسیار 
برنامه های  و  دامداری  بهداشت  رعايت  و  دارد  زيادی 
قرنطینه ای در کنار واکسیناسیون  برای پیشگیری از اين 

بیماری موثر است.
يک  برفکی  تب  گفت:  اورزوئیه  دامپزشکی  رئیس 
موجب  که  است  ويروسی  مسری  و  عفونی  بیماری 
گوسفند  و  گاو  جمله  از  سم  زوج  حیوانات  بیمارشدن 
به  را  فراوانی  خسارات  شیوع،  صورت  در  و  می شود 

واحد های پرورش دام وارد می کند.

در  تلفات  ايجاد  بر  عالوه  بیماری  اين  اينکه  بیان  با  او 
می شود  دام ها  در  تولید  کاهش  باعث  جوان،  دام های 
وجود  چشم،  آبريزش  شديد،  تب  ايجاد  کرد:  تصريح 
کف در دهان، زخم شدن دهان وسم و لنگ حیوان از 

عاليم بیماری تب برفکی است.
معتمدی پور در پايان از دامداران تقاضا کرد از حمل و 
نقل دام و خريد دام از دالالن دوره گرد خودداری کرده 
همکاری  عملیاتی  اکیپ های  با  واکسیناسیون  امر  در  و 

کنند.

و  راه  گفت:  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مديرکل 
بافت  به  شهرسازی در تمامی محورهای اصلی منتهی 
های  در طرح  اصلی  های  راه  تکمیل  که  دارد  پروژه 
يکهزار  از  بیش  به  ارزويیه  و  رابر  بافت،  راهسازی 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
شهرستان  مسائل  بررسی  نشست  در  زاده  حاجی  علی 
های بافت، رابر و ارزويیه افزود: پروژه کرمان – بافت 
میلیارد   421 آباد  حاجی   - بافت  تومان،  میلیارد   216
تومان، بافت – سیرجان 128 میلیارد تومان، کرمان - 
رابر 233 میلیارد تومان و بافت - رابر 75 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
وی اظهار داشت: پیوست قانون اعتباراتی برای احداث 
محور  و  يافته  بافت تخصیص   - رابر  محور شهرستان 
 – کرمان  و  بافت   – کرمان  رابر،   - بافت   - کرمان 

ديهوک در 2 مسیر امسال در حال انجام است.
استان کرمان گفت: بخش  راه و شهرسازی  مديرکل 
دوم هشت کیلومتر کرمان بافت در مرحله مناقصه قرار 
گرفته است و محور کرمان – بافت – ارزويیه پیوست 
اعتبارات ملی دارد و قرار داد 6 کیلومتر آن  قانون و 

و  اجرا  کیلومتر  سه  که  شده  منعقد 
مابقی در حال انجام است.

به  راه  احداث  کرد:  تصريح  وی 
که  دارد  نیاز  فراوانی  اعتبارات 
در  و  کنیم  می  پیگیری  را  اعتبارات 
بودجه،  اليحه  علت  به  گذشته  سال 
نیافت که پیگیری  اعتبارات تخصیص 

می شود.
افزود: رفع معارض زمین  حاجی زاده 
و  است  کرمان   - رابر  محور  مشکل 
چهار میلیارد تومان اعتبار در اين زمینه 
شد  مصوب  ابتدا  که  دارد  وجود  نیاز 
که اين اعتبار توسط استان تامین شود 
معادن  محل  از  که  شد  مقرر  سپس  و 

تخصیص يابد که اعتبارات ناچیزی حدود 10 درصد 
مس  مجتمع  که  است  و ضروری  شد  داده  تخصیص 

درآلو در بخش زمین و راهسازی کمک کند.
نیاز  مورد  اعتبار  تومان  میلیارد   300 کرد:  عنوان  وی 
به  بخشی  که  است  کرمان  تا  رابر  مسیر  مانده  باقی 

صورت بهسازی و مابقی احداث تعريف شده است.
اينکه  بیان  با  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مديرکل 
پروژه های راه روستايی در سال 98 به راهداری سپرده 
شد گفت: اعتبارات راهسازی ملی بین محور کرمان – 

ديهوک و کرمان – بافت توزيع می شود.

مديرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت:
 اتمام پروژه های راهسازی بافت و رابر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی بارویکرد مقابله با پدیده گردوغبار 
در شهرستان ارزوئیه برگزار شد

اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی دام های سنگین در ارزوئیه

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت عنوان کرد:
ممنوعیت عرضه تخم مرغ به صورت شانه ای وخارج از یخچال

رانندگی  و  راهنمايی  پلیس  رئیس 
دخانیات  استعمال  گفت:  کرمان  استان 
ريال  هزار   200 مبلغ  رانندگی  حین  در 
پی  در  متخلف  رانندگان  برای  جريمه 

خواهد داشت.
پلیس  ريیس  نجفی،  يوسف  سرهنگ 
کرمان  استان  رانندگی  و  راهنمايی 
گفت: يکی از داليل مهمی که می تواند 
رانندگان  گانه  شش  حواس  در  اخالل 
که  بوده  دخانیات  استعمال  باشد  داشته 
و  ترافیکی  رفتار  اخالل  ايجاد  باعث 

بروز تصادفات می شود.
تخلفات   2154 کد  برابر  اوافزود: 

رانندگی، جريمه 200 هزار ريالی در انتظار رانندگانی 
دخانیات  استعمال  به  رانندگی  حین  در  که  است 

می پردازند.
رئیس پلیس راهنمايی و رانندگی گفت: در صورتی 
استفاده  يا  از حالت مستی  قرائن و شواهد حاکی  که 
با  ماموران  باشد  مواد مخدر و روان گردان  از  راننده 
استفاده از تجهیزات الزم نسبت به تشخیص اين حالت 
حاصل  ارادگی  بی  اثبات  درصورت  و  کرده  اقدام 
از  گردان  روان  و  مخدر  مواد  مسکرات،  مصرف  از 
رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری می شود و همچنین 
به مدت 6  میلیون ريالی و ضبط گواهینامه  جريمه 4 
ماه توسط نیروی انتظامی برای اقدام قانونی و توقیف 

خودروی وی و انتقال آن به پارکینگ در انتظار راننده 
متخلف است.

او افزود: برای رانندگان متخلف وسايل نقلیه شخصی 
آنان  افیونی و روان گردان  مواد  يا  و  الکل  که تست 
وسايل  رانندگان  برای  و  منفی  نمره   10 شود،  مثبت 
سوابق  در  منفی  نمره   20 سنگین  و  عمومی  نقلیه 

گواهینامه رانندگی آن ها لحاظ خواهد شد.
گفت:  پايان  در  کرمان  استان  راهور  پلیس  رئیس 
رانندگان هم استانی ضمن رعايت و احترام به حقوق 
رانندگی  و  راهنمايی  مقررات  و  قوانین  شهروندی، 
نظمی  بی  کاهش  ضمن  تا  کنند،  اجرا  خوبی  به  را 
از وقوع تصادفات سهم عمده ای داشته  در پیشگیری 

باشند.

ادعای مدیرعامل "فملی " به رشد دو 
هزار میلیارد تومانی سود با اجرای 

چند طرح

با اجرای چند طرح  مديرعامل ملی مس مدعی شد 
توسعه کلیدی، درآمد و سود اين شرکت بورسی 4 

و 2 هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد شد.
اردشیر سعدمحمدی با اعالم کلیدی بودن پروژه دره 
آلو و دره زار برای شرکت ملی مس گفت: با اجرای 
اين پروژه ها حداقل 4 هزار میلیارد تومان به درآمد و 
2 هزار میلیارد تومان به سود خالص شرکت افزوده 

خواهد شد.
وی افزود: قیمت جهانی مس در سه ماه نخست سال 
گذشته 6210 دالر بود که در مدت مشابه سال جاری 
با کاهش حدود هزار دالری به 5207 دالر رسیداما 
درصد   25 تومانی،  میلیارد   6480 فروش  با  "فملی" 
میان  اين  در    . است  جلوتر  قبل  سال  به  نسبت 
باعث کاهش قیمت تمام  شده  طرح های توسعه هم 

می شود.
اين مقام مسوول ادامه داد: با توجه به افزايش حجم 
عملیات معدنی در سرچشمه از 30 به 60 میلیون تن، 
بايد شکل گیرد و در  اين معدن  طرح مکانیزاسیون 
دستگاه   40 و  شاول  دستگاه  هفت  خريد  رابطه  اين 
عالوه  است.  شدن  نهايی  حال  در  تن   136 تراک 
معدن  يک  و  نوچون  کرور،  سرکوه،  معادن  براين 

ديگر مس در استان کرمان اکتشاف خواهد شد.
به  اسید  نگهداری  اينکه  به  اشاره  با  سعدمحمدی 
برای  افزود:  است،  سخت  محصول  ماهیت  دلیل 
حل اين موضوع در بندرعباس 112 هزار تن مخزن 
ايجاد شد اما در اين مخازن نیز امکان بیش از يک 
حل  برای  بنابراين  ندارد.  وجود  اسید  نگهداری  ماه 
با  مرتبط  پايین دستی  صنايع  به  ورود  موضوع  اين 

اسیدسولفوريک در دستور کار قرار گرفت.
در  تن  هزار   900 اسید  تولید  ظرفیت  وی،  گفته  به 
و  قديم(  و  جديد  کارخانه  )ظرفیت  سرچشمه  مس 
600 هزار تن در خاتون آباد بوده و ظرفیت مصرف 
اسید سولفوريک کشور حدود 400 هزار تن است. 
خروج  همچنین  و  شديد  نیاز  به  توجه  با  بنابراين 
با  فسفاته  کود  کارخانه  احداث  سمت  به  بايد  ارز 

مشارکت بخش خصوصی رفت.

مدير بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان نکاتی را در مورد استفاده از شیلد مطرح کرد.

و حرفه ای  محیط  بهداشت  مدير  گلزاری  رضا  حمید 
از شیلد  استفاده  دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
از  جلوگیری  برابر  در  آنچنانی  تاثیرگذاری  واقعا 
انتقال ويروس کرونا ندارد و هنگام استفاده به شخص 
احساس محافظت کاذب می دهد، بهترين گزينه برای 
از  استفاده  کرونا  ويروس  برابر  در  خود  از  محافطت 

ماسک است.
او افزود: بهتر است در استفاده از شیلد به نکاتی توجه 

داشت:
1_ شیلد را هر روز بشويید

از  همزمان  نیست،  کامل  محافظ  تنهايی  به  شیلد   _2

ماسک هم استفاده کنید.
رديفی  که  افرادی  برای  شیلد   _3
اتوبوس،  مسافران  مثل  می نشینند 

محافظت کننده نیست.
4_ استفاده از شیلد اکیدا در افراد 
و  عطسه  دارای  يا  کرونا  به  مبتال 

سرفه توصیه نمی شود.
رعايت  با  داشت:  بیان  گلزاری 
از  استفاده  و  بهداشتی  نکات 
مکان های  در  و  دستکش  ماسک، 
با  است  نیاز  که  جا هايی  و  شلوغ 
و  خود  سالمت  شیلد  از  استفاده 

اطرافیانمان را تضمین کنیم.

عباس سعیدی ريیس سازمان جهاد کشاورزی 
شمال استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
اصالح  منظور  به  اينکه  اعالم  با   ، کرمان  از 
سرشاخه  پیوند  الگويی  طرح  گردو  باغ های 
باغ   هکتار   600 هزار   13 در  امسال  را  کاری 
ارقام  گفت:  ايم،  کرده  اجرا  کرمان  استان 
کاشته شده بذری دارای پتانسیل عملکرد باال 

نبودند.
کمی  بهبود  هدف  با  را  طرح  اين  افزود:  او 
راندمان  افزايش  و  تولیدی  محصول  وکیفی 

بافت،  شهرستان های  در  استان  باغداران  درآمد  و 
اواسط  از  وشهربابک  بردسیر  کرمان،  سیرجان، 

فروردين ماه  تا اواخر ارديبهشت ماه امسال اجرا شد.
سعیدی با اشاره به اينکه در اجرای اين طرح پیوند از 
نهال های اصالح شده و مرغوب به درختان نامرغوب 
میزان  روش  اين  در  کرد:  بیان  است،  گرفته  صورت 
عملکرد  نظر  از  برابر   3 تا   2 حداقل  محصول  تولید 

افزايش می يابد.
بهبود  گردو  کاری  سرشاخه  طرح  کرد:  اظهار  او 
کیفیت و يکنواختی محصول تولیدی را نیز به همراه 

دارد.
سعیدی با اعالم اينکه استان کرمان باسطح زير کشت 
17 هزار 100 هکتار باغ های گردو شامل سه هزار 500 
هکتار غیر بارور و 13 هزار 600 هکتار درخت بارور 
رتبه اول از نظر سطح زير کشت و رتبه دوم تولید را 
در کشور پس از استان همدان دارد ،گفت: در استان 
خشک  گردوی  تن  هزار   20 حدود  ساالنه  کرمان 

برداشت می شود.
افزود:  کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ريیس 
اجرای طرح سرشاخه کاری گردو در شهرستان های 

کرمان، رابر و بردسیر با موفقیت انجام شده است.

پیوند سرشاخه کاری باغات گردو در کرمان

جریمه ۲۰۰ هزار ریالی برای استعمال دخانیات در حین رانندگی

همه آنچه باید در مورد شیلد های محافظ صورت بدانیم


