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در ديداری مشترک مطرح شد؛
همکاری دانشگاه آزاد اسالمی با 

دادگستری شهرستان بافت به منظور 
کاهش آسیب های اجتماعی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت و دادگستری اين شهرستان 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  آسیب های  کاهش  به منظور 

جرم همکاری می کنند.
به گزارش حکمت به نقل از آنا از بافت، به منظور گرامیداشت 
هفته قوه قضائیه و ياد و خاطره شهید دکتر بهشتی و قدردانی 
هیئت  اعضای  بافت،  قضائی  حوزه  کارکنان  و  قضات  از 
در محل  با حضور  بافت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیسه 

دادگستری با رئیس دادگستری اين شهرستان ديدار کردند.
متقابل  همکاری  زمینه های  بررسی  عالوه بر  ديدار  اين  در 
بر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  بافت  شهرستان  قضائی  حوزه 
هیئت  اعضای  همکاری  راستای  در  پیش  از  بیش  هم افزايی 
علمی و دانشجويان گروه های  حقوق، روانشناسی و مشاوره 
دانشگاه با دادگستری به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و 

پیشگیری از وقوع جرم تأکید شد.
در اين ديدار مقرر شد تفاهم نامه همکاری های مشترک تهیه 

و به امضای طرفین برسد.
به گزارش حکمت، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
استان  دانشگاهی در  از موفق ترين گروه های آموزشی  بافت 
کانون  وکالت  آزمون  دوره  دو  در  تاکنون  و  بوده  کرمان 
وکالی دادگستری استان کرمان، رتبه نخست را از آن خود 

کرده است.

در  زیست  همیارمحیط  شدن  زخمی 
چاقوکشی شکارچیان

همیار کرمانی در "پارک ملی خبر" هدف اصابت ضربات چاقو ی 
شکارچیان قرار گرفت و زخمی شد.

درحالی که عقربه های ساعت به نیمه شب هفتم تیرماه نزديک می 
کنترل،  و  گشت  ماموريت  هنگام  خبر  ملی  پارک  ماموران   ، شد 
نامحسوس  متوجه حضور شکارچیان در منطقه شدند و به صورت 
به سمت آنان حرکت کردند و پس از محاصره و رسیدن به متخلفان 

در صدد دستگیری آن ها بر آمدند.
بند و در  بنابراين گزارش، متخلفان زيست محیطی که خود را در 
محاصره ديدند، پس از مقاومت با همیاران درگیر شدند که متاسفانه 
در اين حادثه ، يکی از شکارچیان به وسیله چاقو ضرباتی را به يکی 
از همیاران وارد کرد که از چهار نقطه ،به ويژه از ناحیه گردن دچار 

جراحت شديد شد.
به  موفق  درگیری  اين  از  پس  ،ماموران  است  حاکی  گزارش  اين 
دستگیری شکارچیان و کشف يک قبضه سالح شکاری ،مقاديری 
مهمات و يک دستگاه پروژکتور شدند.درادامه مصدوم اين حادثه 
قرار  درمان  تحت  و  شد  منتقل  بافت  شهر  بیمارستان  به  بالفاصله 
گرفت که حال عمومی وی خوب و رو به بهبود گزارش شده است.

به  قانونی  مراحل  برای سیر  پرونده  به همراه  اين درگیری  متخلفان 
بازداشت قرار  بافت تحويل شدند و تحت  مرجع قضايی شهرستان 

دارند.

بازگشت ۵۱ مددجوی کرمانی به آغوش 
خانواده

امسال  ابتدای  از  گفت:  کرمان  استان  ديه  ستاد  عامل  مدير 
استان  های  زندان  از  عمد  غیر  جرايم  زندانی   ۵1 تاکنون، 

کرمان آزاد شده اند.
جرايم غیر عمد سید حجت اهلل موسوی قوام، مدير عامل ستاد 
ديه استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون، ۵1 زندانی جرايم غیرعمد از زندان های اين استان با 
اهدای مبلغ حدود 19 میلیارد و 7۵2 میلیون ريال آزاد شده 

اند. 
 او افزود: اين تعداد زندانی با بهره گیری از محل  اعتبارات 
کمک های مردمی، ستاد ديه کشور، بانک ها، صندوق تامین 
خسارت، ستاد ديه استان کرمان و گرفتن رضايت از شاکی 

آزاد شده اند.
زندانی   179 حاضر  حال  در  اينکه  به  اشاره  با  قوام  موسوی 
جرايم غیرعمد در زندان های استان کرمان به سر می برند که 
از اين تعداد، 102 نفر بدهکاران مالی، 70 نفر محکومان به 
مهريه و نفقه و بقیه آن ها بدهکار ديه و حوادث ناشی از کار 
هستند، بیان داشت: برای آزادی اين تعداد ، 8 میلیارد تومان 

نیاز است تا اين افراد به آغوش گرم خانواده برگردند.
جرايم  زندانیان  موجودی  آمار  باالترين  اينکه  بیان  با  او 
به  مربوط  آن  ترين  کم  و  کرمان  زندان  به  مربوط  غیرعمد 
زندان کهنوج و شهربابک است؛ تصريح کرد: زندان کرمان 
نفر، کم  با 3  با 76 مددجو و کهنوج و شهربابک هر کدام 
خود  به  را  غیرعمد  جرايم  زندانیان  موجودی  آمار  ترين 

اختصاص داده اند. 
مدير عامل ستاد ديه استان کرمان تصريح کرد: از 179 زندانی 
جرايم غیرعمد در زندان های استان کرمان، حدود 40 درصد 
ورودی سال 99، حدود ۵0 درصد ورودی سال 98 و بقیه آن 

ورودی سال 97 هستند.
ديه  ستاد  با  ريزی صورت گرفته  برنامه  اينکه طی  بیان  با  او 
استان از ابتدای امسال تاکنون، 20 جشن گلريزان به صورت 
و  شده  برگزار  استان  سراسر  در  غیرحضوری  و  مجازی 
اين جشن  بیان داشت: در  برگزاری است،  همچنان در حال 
ها، حدود 11 میلیارد ريال تعهد خیران بوده که تاکنون 30 

درصد اين تعهدها، دريافت شده است.

مدير جهاد کشاورزی شهرستان رابر گفت: 
پیش بینی می شود امسال، 300 کیلو پیله تر 

ابريشم در شهرستان رابر برداشت شود.
کشاورزی  جهاد  مدير  قاسمی،  کريم 
می شود  بینی  پیش  گفت:  رابر  شهرستان 
در  ابريشم  تر  پیله  کیلوگرم   300 امسال 

شهرستان رابر برداشت شود. 
به  بردار  بهره   20 حاضر،  حال  در  افزود:  او 
ابريشم  پیله  تولید  حرفه  به  مستقیم  صورت 

مشغول هستند.
مناسب  هوای  و  آب  کرد:  بیان  قاسمی 

در  را  ابريشم  کرم  تولید  میزان  رابر،  شهرستان 
داده  افزايش  درصد   ۵0 تا  گذشته  سال  يک 

است.
اوايل  از  ابريشم  کرم  پرورش  کرد:  تصريح  او 
فروردين ماه هر سال آغاز می شود و پس از طی 

روزه،   4۵ تا   3۵ حدود  دوره  يک 
پیله ترمی  تولید  به  نوغانداران موفق 

شوند.
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
عالقه  به  رايگان  آموزش  از  رابر 
مندان اين حرفه از سوی کارشناسان 
گفت:  و  خبرداد  کشاورزی  جهاد 
کشور  نوغان  مرکز  با  خريد  برای 
اين  در  مشکلی  و  هستیم  هماهنگ 

حوزه نداريم. 
اعطای  با  حال حاضر  در  افزود:  او   
حرفه  اين  توسعه  به  خانگی  مشاغل  تسهیالت 

کمک می شود.

بافت  برداری فوالد  بهره  مدير مجتمع و معاون 
در گفتگو با روزنامه حکمت اعالم کرد: میزان 
تولید آهن اسفنجی در اين کارخانه در سال 98 
به ۵۵3 هزار تن رسید که باالتر از استانداردهای 
افزود:  حاتمی  يعقوب  دکتر  است.  شده  تعیین 
طبق استانداردهای میدرکس، میزان تولید آهن 
اسفنجی در نخستین سال راه اندازی کارخانه بر 
مبنای 60 درصد ظرفیت اسمی است اما کارخانه 
تن  هزار  بايد 480  بافت که  فوالد  استیل  احیاء 
تولید  به  موفق  کرد،  می  تولید  اسفنجی  آهن 
۵۵3 هزار تن شد. دکتر حاتمی گفت: دستیابی 

به تولید مذکور در حالی است که اين کارخانه 
سال  تیرماه  و  خرداد  ارديبهشت،  های  ماه  در 
گذشته به علت کمبود گندله ) ماده اولیه تولید 
آهن اسفنجی( تقريبا تولید قابل توجهی نداشت. 
مدير مجتمع فوالد بافت افزود: میزان اشتغالزايی 
نفر به طور  بافت 2۵0  در کارخانه احیاء استیل 
رقم  اين  برابر   8 حدود  برای  که  است  مستقیم 

می  ايجاد  شغلی  فرصت  غیرمستقیم  به صورت 
بافت  فوالد  پروژه  است  ذکر  به  الزم  شود. 
يکی از طرح های هفتگانه فوالد استانی است. 
و  بزرگترين  بافت،  فوالد  استیل  احیا  کارخانه 
در سطح سه  منطقه  بزرگ  مجتمع صنعتی  تنها 
شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه است که در سال 

رونق تولید)98( افتتاح شد

مدير کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان 
امنیت را  گفت: يکی از مسائلی که احساس 
وقوع  و  و سرقت  بزه  اندازد،  می  مخاطره  به 

جرم است.
به نقل از روابط عمومی  به گزارش حکمت 
تیر   9 امروز،  از ظهر  پیش  استانداری کرمان 
امنیتی  کل  مدير  الدينی  شمس  حمید  ماه، 
کمیسیون  در  کرمان  استانداری  انتظامی  و 
پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان کرمان 
کشور  امنیت  شورای  ابالغیه  به  اشاره  ضمن 
مسئول سازی ساير دستگاه  و  بر همراه  مبنی 
ها در پیشگیری از سرقت ها، نقش شهروندان 
سرقت  از  پیشگیری  در  محله  شهرداران  و 
آوردن  فراهم  افزود:  و  خواند  مهم  را  ها 
بر محور شهردار محله  زمینه مشارکت مردم 
سازی  همراه  طرح  مهم  های  اولويت  از 

شهروندان در کاهش سرقت ها خواهد بود.
استان  انتظامی  فرمانده  نشست  اين  ادامه  در 
معضالت  از  يکی  سرقت  اينکه  بر  تاکید  با 
داشت:  بیان  است،  اجتماعی  های  آسیب  و 
صدی  در  صد  مربوط،  موارد  در  ناجا  توان 
است ولی برای پیشگیری از سرقت همکاری 

همگانی نیاز است.
سردار ناظری با تاکید بر نقش 'نگهبان محله' 
به عنوان کسانی که از شهروندان همان مناطق 
و به صورت توافقی انتخاب می شوند، گفت: 
محل  اهالی  و  شهروندان  به  که  نگهبانی 
کاهش  در  تواند  می  بدهد  امنیت  احساس 

سرقت هم نقش بسزايی داشته باشد.
مناطق و  از شهرداران  استان  انتظامی  فرمانده 
محله  و  منطقه  از  خواست  ها  محله  شهردار 
های خود شروع کنند و لزوم انتخاب نگهبان 

هر محله را توضیح دهند.
اين  تسريع  و  انجام  در  هم  پلیس  افزود:  وی 
کار پیش قدم خواهد بود و به اين هم افزايی 

کمک می کند.
طرح  اين  تشريح  ادامه  در  ناظری  سردار 
اين  استعالم  و  انتخاب  از  پس  داشت:  بیان 
و  ابزارآالت  و  انجام  ها  آموزش  نگهبانان، 

لباس متحد الشکل به آنها داده خواهد شد.
در ادامه شهردار کرمان با بیان اينکه پايداری 
شهرها بدون امنیت برقرار نخواهد بود افزود: 
برای شهرداران که مديريت شهری را برعهده 
آن  از  پس  و  امنیت  نخست  اولويت  دارند، 

برقراری نظم و انضباط عمومی است.
سید مهران عالم زاده تصريح کرد: اگر امنیت 
و  عواقب  از  ناشی  های  هزينه  باشد  برقرار 
خسارات کمتر خواهد بود و لذا شهرداری از 

اين طرح استقبال می کند.
در  محله  شهرداران  طرح  به  اشاره  با  وی 
محله  شهردار  گفت:  شهری،  مختلف  مناطق 
بازوی ارتباطی با دستگاه های اجتماعی است 
منظور  به  و  دارند  مردم محل سروکار  با  که 
هم افزايی و مشارکت مردم و شهروندان در 

خصوص نقش اجتماعی آنان به وجود آمد.
وی گفت : اعتقاد داريم اگر برقراری امنیت 
کم  و  بهتر  نتايج  بسپاريم  مردم  خود  به  را 
هزينه تری خواهیم داشت. در ادامه شهرداران 
مناطق و شهردار محله ها به بیان نقطه نظرات 

و پیشنهادات خود پرداختند.

دکتر حاتمی مدير مجتمع فوالد بافت در گفتگو با حکمت :

فوالد بافت، در تولید آهن اسفنجی 
رکورد زد

شمس الدينی مدير کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری کرمان تاکید کرد ؛

اهمیت مشارکت مردم در پیشگیری از سرقت

برداشت 3۰۰ کیلو پیله  تر ابریشم در رابر
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مفقودی اسناد و مدارک 
خانه  ششدانگ  مالکیت  ،سند  شناسنامه  ملی،  کارت 
آدرس  به  کرمان   40 2۵۵4بخش  پالک  از  باغچه  و 
و  سابق(  26)امین  کوچه  غربی  طالقانی  بافت:خیابان 
گواهی سرمايه گذاری بانک ملی مربوط به شماره حساب 
021974330000۵ )و برگ سهام عدالت بنام غالمعباس 
نقیبی  غالمعباس  آقای  به  متعلق   ) نقیبی  خاتون  و  نقیبی 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خوابگاه دانشگاه کرمان بازگشایی شد

بازگشايی  از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجويی  معاون 
خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر کرمان در تابستان 99 به صورت 
دقیق  رعايت  با  خوابگاه ها  بازگشايی  گفت:  و  داد  خبر  محدود 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اجرايی شده است.

تابستان  در  خوابگاه ها  بازگشايی  وضعیت  به  اشاره  با  نظری  اکبر 
99 افزود: در نشست هیات ريیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان مقرر 
شد که خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر کرمان بنا به ضرورت، با 
توجه به شرايط بهداشتی و ضرورت کنترل پروتکل های بهداشتی 
و ظرفیت هر اتاق 2 نفر، به صورت محدود از يکم تا 30 مرداد ماه 

99 به مدت يک ماه، بازگشايی شوند.
دانشجويان  از  دسته  آن  جهت  صرفاً  اسکان  داشت:  اظهار  وی 
و  کارگاهی  عملی،  دروس  که  است  تکمیلی  تحصیالت 
آزمايشگاهی داشته و تا بهمن ماه99 قصد دفاع از پايان نامه خود 
معاون آموزشی  راهنما،  استاد  بايد توسط  اين موضوع  و  دارند  را 
و  غیرحضوری  صورت  به  دانشگاه  آموزشی  معاون  و  دانشکده 

الکترونیکی تايید شود.
هزينه  اينکه  بیان  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجويی  معاون 
رفاه محاسبه  ماهه و طبق ضوابط صندوق  به صورت يک  اسکان 
می شود افزود: استفاده از وسايل مشترک در آشپزخانه خوابگاه ها 
تعطیل  تلويزيون و ورزش  مانند سالن  ممنوع و سالن های عمومی 
است، طبخ و توزيع غذا در سلف سرويس امکان پذير نیست و تهیه 
شخصی  بهداشتی  وسايل  ساير  و  ماسک  دست،  ضدعفونی  مواد 

مورد نیاز بر عهده دانشجو است.
تأسیسات،  شرکتی  کارکنان  دانشجويان،  کرد:  خاطرنشان  نظری 
سامانه  در  بايد  خوابگاه ها  امور  با  مرتبط  و  انتظامات  خدمات، 
https:// به آدرس  بیماری کرونا  وزارت بهداشت( خودارزيابی 

salamat.gov.ir/ ثبت نام کرده و رونوشت نتیجه را همراه داشته 
باشند و همچنین از دانشجويان در خصوص مبتال نبودن به بیماری 

های خاص، زمینه ای يا کرونا تعهد گرفته خواهد شد.

ساردوئیه  مراتع  آتش سوزی  عامالن 
جیرفت دستگیر شدند

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  حفاظت  يگان  فرمانده 
آتش سوزی  عامالن  از  نفر   2 دستگیری  از  کرمان  جنوب 
عرصه های منابع طبیعی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت خبر 

داد.
به گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان، 
آتش سوزی های  عوامل  افزود:  امیرافضلی  خانباز  سرهنگ 
مراتع ملی با پیگیری نیروهای يگان حفاظت منابع طبیعی بخش 
ساردوئیه شناسايی و با حکم مقام قضايی دستگیر و برای سیر 

مراحل قانونی به دستگاه قضايی تحويل داده شدند.
دانست  همگانی  عزم  نیازمند  را  طبیعی  منابع  از  حفاظت  وی 
نابودی  از  جلوگیری  و  طبیعی  منابع  توسعه  برای  افزود:  و 
سرمايه های ملی، همه بايد دست به دست هم دهیم و به توسعه 

منابع طبیعی کمک کنیم.
سرهنگ امیرافضلی تصريح کرد: آتش سوزی هر هکتار مرتع 
يا جنگل میلیاردها ريال خسارت به منابع طبیعی وارد می کند و 
تنها راه جلوگیری از بروز اين خسارت ها، پیشگیری و روشن 

نکردن آتش در اين عرصه ها است.
وی اضافه کرد: تاکنون 1۵ اکیپ و قريب 330 نفر از جوامع 
حريق  وقوع  نظر  از  کرمان  جنوب  بحرانی  مناطق  در  محلی 

سازماندهی شده و آماده همکاری هستند.
مرتع  هکتار،   9۵4 و  هزار   941 و  میلیون  يک  کرمان  جنوب 

دارد.
از  منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان مستقل  اداره کل 
مرکز استان، هفت شهرستان با جمعیت يک میلیون نفر را تحت 

پوشش دارد.

از  نفر   36 شناسايی  از  تهران  دادستان 
افرادی که در ترور حاج قاسم سلیمانی 
مباشرت، مبادرت و آمريت داشتند خبر 

داد.
عالی  شورای  جلسه  در  مهر  القاصی 
اقدامات  به  اشاره  با  قضايی  مسئوالن 
ترور  پرونده  پیگیری  برای  شده  انجام 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سرلشکر 
در  که  افرادی  از  نفر   36 کرد:  اعالم 
و  مبادرت  مباشرت،  قاسم  حاج  ترور 
آمريت داشتند، اعم از مسئوالن سیاسی 
دولت ها  ديگر  و  آمريکا  نظامی  و 
قضايی  مقام  توسط  که  شدند  شناسايی 

برای آن ها دستور جلب و اعالم وضعیت قرمز از 
طريق پلیس بین الملل صادر شده است.

»اقدام  و  »قتل«  را  افراد  اين  اتهامی  عنوان  او 
اين  راس  در  افزود:  و  کرد  اعالم  تروريستی« 
آمريکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  فهرست 
قرار دارد و تعقیب قضايی او حتی پس از پايان 

دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.
دادستان تهران با اشاره به تالش های قوه قضايیه 
نتیجه  به  از  بانکی،  کالن  معوقات  وصول  برای 
پرونده  در  تهران  دادستانی  پیگیری های  رسیدن 

شرکت پرشین فوالد خبر داد.
به محکومیت  با توجه  القاصی مهر توضیح داد: 
 980 و  میلیون   28 پرداخت  به  مذکور  شرکت 
وجود  همچنین  و  ملت  بانک  به  ِدرَهم  هزار 
بدهی 11 هزار میلیارد تومانی ارزی و ريالی آن 
به بانک صادرات، جلسه مشترکی در دادسرای 
انتقال  با  شد  توافق  و  تشکیل  اقتصادی  جرايم 
سهام بانک صادرات که متعلق به اين هلدينگ 
بود، مبلغ بدهی مذکور به اين دو بانک  جمعاً در 
حدود 12 هزار میلیارد تومان تهاتر شود که اين 

اقدام در 31 خرداد 99 محقق شد.
بهاروند: شناسايی 40 آمريکايی دخیل در ترور 

شهید سلیمانی
نهاد های  نمايندگان  )دوشنبه(  روز  نشست  در 
به  قضايی  و  نظامی  امنیتی،  حقوقی،  سیاسی، 
امور حقوقی و  معاون  بهاروند«  میزبانی »محسن 
بین المللی وزارت امور خارجه آخرين تحوالت 
شهید  سپهبد  سردار  ترور  پرونده  به  مربوط 

سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت.
محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی 
اين  برگزاری  با  ارتباط  در  خارجه  امور  وزير 
نشست اظهار داشت: امروز جلسه هماهنگی در 
قوه  بحمداهلل  شد.  تشکیل  خارجه  امور  وزارت 
حال  در  روزی  شبانه  صورت  به  قضايیه  محترم 
گردآوری  ادله  و  شواهد  بررسی  و  رسیدگی 

شده است.
حدود  تاکنون  ما  امنیتی  و  اطالعاتی  نیرو های 
از  اعم  نحوی  به  که  آمريکايی  افراد  از  نفر   40
ترور  اين  در  جرم  معاونان  و  مباشران  آمران، 
تعداد  و  کرده اند  شناسايی  را  داشته اند  دست 
ديگری از افراد از جمله چند نفر از اپراتور های 
پهپاد های آمريکايی آمريکايی تاکنون شناسايی 
نشده اند که به زودی اين کار انجام خواهد شد.

کرديم  هماهنگ  ما  امروز  کرد:  اضافه  بهاروند 
که کار را با سرعت بیشتری به پیش برده و پس 

و  آمريکايی  افراد  باقیمانده  شناسايی  از 
دخیل  ترور  اين  در  که  آمريکايی  غیر 
بوده اند به زودی قاضی مربوطه بر اساس 
برای  انکار  قابل  غیر  مدارک  و  شواهد 
کرد  خواهد  صادر  کیفرخواست  آن ها 
به دست  را  افراد  اين  تا  نظام  و مجموعه 
عدالت نسپارد از تالش دست بر نخواهد 

داشت.
اين  در  که  افرادی  بر  عالوه  افزود:  او 
جنايت دست داشته اند و از آنجا که اين 
امنیت  و  حاکمیت  علیه  اقدامی  جنايت 
ملی ما بوده است، دولت آمريکا و چند 
ارتکاب  برای  آن ها  قلمرو  از  که  کشور 
مسئولیت  دارای  است  استفاده شده  جنايت  اين 
خالف  اقدام  قبال  در  بايد  و  هستند  بین المللی 
اين  ما  و  باشند  پاسخگو  خود  بین الملل  حقوق 
بین المللی  سازمان های  و  مجامع  در  را  موضوع 

پیگیری خواهیم کرد.
امور  وزارت  المللی  بین  و  حقوقی  امور  معاون 
خارجه  امور  وزارت  داشت:  اظهار  خارجه 
توسط  جنايت  اين  ارتکاب  از  پس  بالفاصله 
آمريکا اقدامات سیاسی بین المللی را انجام داده 
و اعتراض مردم و دولت ايران را به سازمان های 
بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای 
ذيربط  المللی  بین  سازمان های  ساير  و  امنیت 
هر  که  درخواست کرد  آن ها  از  و  داشته  اعالم 
يک به تناسب حوزه مسئولیت خود اقداماتی در 

اين رابطه انجام دهند.
بهاروند افزود: ما همچنین با بسیاری از کشور ها 
را  جنايت  اين  جزئیات  و  کرده  برگزار  نشست 
به اطالع آن ها رسانده ايم و برای پیگیری بیشتر 
با  تا  بین المللی در حال بررسی هستیم  در سطح 
به هر نحو  از اطالعات و شواهد جديد  استفاده 

ممکن پیگیری های بیشتری به عمل آوريم.

تعمیر کولر، بالی جان مرد ۶3 ساله شد

ساله   63 مرد  باختن  از جان  انتظامی شهرستان کرمان  فرمانده 
کرمانی هنگام تعمیر کولر خبر داد.

اعالم  پی  در  امروز  صبح  گفت:  فداء  محمدرضا  سرهنگ 
برق  حادثه  يک  وقوع  بر  مبنی   110 پلیس  فوريت  مرکز  به 
گرفتگی در سطح حوزه استحفاظی کالنتری 19 شهر کرمان، 
عوامل  و   110 فوريت های  مرکز  ماموران  وقت،  فوت  بدون 

امدادی به محل  حادثه اعزام شدند.
او افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد، اتصال برق 
هنگام تعمیر کولر، برق گرفتگی مردی 63 ساله را رقم زد و 

باعث فوت او شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به اينکه متاسفانه همه 
ساله در فصل گرما، شاهد بروز اين گونه حوادث تلخ هستیم، 
از عموم مردم خواست: برای پیشگیری از اين اتفاقات ناگوار، 
نکات ايمنی را به طور کامل رعايت کنند و در صورت نیاز به 
تعمیر، کولر منازل خود را به سرويس کاران متخصص بسپارند.

ارزش دارا یکم به ۶ میلیون تومان رسید

 ۵ به  تومان  میلیون   2 از  يکم   دارا  دارندگان  دارايی های  ارزش 
میلیون و 980 هزار تومان رسیده است.

2 میلیون توماِن دارندگاِن دارا يکم، امروز حدودا 6 میلیون تومان 
شد

ماه  ارديبهشت  که  يکم  دارا  گری  واسطه  صندوق  های  يونیت 
معامالت  در  شد،  نويسی  پذيره  تومان  هزار   10 واحد  هر  امسال، 

امروز به حدود 29 هزار تومان رسید.
سرمايه  صندوق  واحدهای  شدن  پذير  معامله  از  روز  سه  آغاز  با 
گذاری واسطه گری يکم که با نماد معامالتی دارا يکم، در حال 
است،  سرمايه  بازار  در  دولتی  سهام شرکت های  از  بخشی  عرضه 
ماه  ارديبهشت  در  نويسی  پذيره  هنگام  در  که  واحدها  اين  قیمت 
امسال، 10 هزار تومان تعیین شده بود، به حدود 29 هزار تومان در 

معامالت امروز رسید.
رسیدن  و  گذاری  سرمايه  يونیت های  اين  درصدی   179 بازدهی 
قیمت هر برگه تا 29 هزار تومان، در حالی رخ داد که در هنگام 
میلیون   2 سقف  تا  يونیت   200 متقاضی،  هر  به  نويسی،  پذيره 
تومان عرضه شد که با آغاز معامالت آن در بازار سرمايه، ارزش 
دارايی های دارندگان اين يونیت ها از 2 میلیون تومان به ۵ میلیون و 

980 هزار تومان رسیده است.
تا سقف  يکم،  دارا  نماد  معامالت  از  يکی  امروز در  است  گفتنی 
قیمتی ۵0 هزار و 700 تومان برای هر يونیت نیز فروش اين واحدها 
به ثبت رسید؛ اما بار ديگر تعديل قیمتی رخ داد و به دامنه 27 تا 29 

هزار تومان بازگشت.
در معامالت امروز، 10 میلیون و 117 هزار سهم )واحد( دارا يکم 
خريد و فروش شد و ارزش معامالت امروز اين نماد 271 میلیارد و 

4۵9 میلیون تومان بود.

قیمت مرغ طی چند روز گذشته در کرمان 
به باالترين نرخ خود از ابتدای سال جاری 
تومان  هزار   17 کیلو  هر  قیمت  با  و  رسید 
کشور  بازار  تنظیم  ستاد  شد.  عرضه 
برای  را  تومان  هزار   1۵ کیلو  هر  قیمت 
است.  کرده  تعیین  مرغ  مصرف کننده ی 
معدن  صنعت،  سازمان  بازرگانی  معاون 
که ظرف  کرمان  گفت  استان  تجارت  و 
نیز  کرمان  در  مرغ  قیمت  آينده  روز  چند 
به مصوب کشوری می رسد، اما با توجه به 
نهاده ها،  قیمت  و  تولید  افزايش هزينه های 

قیمت های قبلی مرغ تکرار نخواهد شد.
افزايش  دلیل  به  اشاره  با  خسروی  سینا 
قیمت مرغ از ابتدای سال جاری بیان کرد: 
»افزايش قیمت مرغ يک موضوع کشوری 
است، دلیل اصلی آن هم اتفاقی است که 

توجه  با  مرغداران  داد؛  رخ  گذشته  سال  اواخر 
در  تقاضا  ساله ی  هر  افزايش  و  نوروز  عید  به 
جوجه ريزی  میزان  باالترين  زمانی،  بازه ی  اين 
تعطیلی  و  کرونا  شیوع  اما  بودند  داده  انجام  را 
نیز کاهش  رستوران ها، تاالرها و آشپزخانه ها و 
مصرف خانوارها، سبب شد بحران عرضه ايجاد 

شود«.
وی توضیح داد: »در فروردين ماه باالترين میزان 
عرضه وجود داشت و در مقابل تقاضا به شدت 
کاهش پیدا کرده بود و در نتیجه مرغ با نازل ترين 
قیمت در فروردين ماه عرضه شد و حتی به 10 
هزار تومان برای مصرف کننده هم رسید که به 

تولیدکننده آسیب زد«.
کرمان  استان  صمت  سازمان  بازرگانی  معاون 
سرمايه  به  مرغ  قیمت  شديد  »کاهش  افزود: 
نتیجه  در  و  زد  ضربه  مرغداران  گردش  در 
جوجه ريزی دوره ی بعد در کشور دچار چالش 

شد و تولید کاهش يافت«.

در  جوجه ريزی  میزان  »کمترين  داد:  ادامه  وی 
فروردين ماه اتفاق افتاد که نسبت به سال گذشته 
ارديبهشت ماه  در  داشت،  کاهش  درصد   40
کاهش 2۵ درصدی تولید را نسبت به سال قبل 
درصدی   1۵ کاهش  با  خردادماه  در  و  داشتیم 

تولید نسبت به خرداد ماه 98 مواجه شديم«.
خسروی با بیان اين که پیش بینی می کنیم حدود 
بود،  خواهد  خاص  مرغ  بازار  شرايط  هفته  دو 
گفت: »روز گذشته قیمت مرغ در کرمان به بیش 
از 17 هزار تومان رسید اما قیمت در کشور رو به 
کاهش است و به 1۵ هزار تومان مصوبه ی ستاد 
تنظیم بازار خواهد رسید، اما با توجه به افزايش 
قیمت های  نهاده ها،  قیمت  و  تولید  هزينه های 

قبلی مرغ تکرار نخواهد شد«.
کرونا  که  عادی  شرايط  »در  کرد:  اظهار  وی 
نباشد و نهاده  ها به راحتی در اختیار تولیدکننده 
هزار   1۵ به  مصرف کننده  قیمت  بگیرد  قرار 
ما در شرايط  اما در حال حاضر  تومان می رسد 
غیرعادی هستیم و تولید در سه ماه ابتدای سال به 

شدت کاهش يافته است«.
معدن  سازمان صنعت،  بازرگانی  معاون 
»در  داد:  ادامه  کرمان  استان  تجارت  و 
کامال  حاضر  حال  در  کرمان  استان 
صادرکننده ی  استان های  تاثیر  تحت 
نیاز  درصد   70 از  بیش  هستیم،  مرغ 
هر  نتیجه  در  و  می کنیم  وارد  را  استان 
تصمیمی که در يزد و اصفهان اخذ شود 
ناچار به رعايت آن هستیم زيرا در غیر 
اين صورت بازار خالی می شود و مرغ به 

کرمان نمی رسد«.
وی بیان کرد: »قیمت مرغ مصوب ستاد 
تنظیم بازار کشور 1۵ هزار تومان است 
و يک درصدی را در اختیار ستاد تنظیم 
به  توجه  با  تا  گذاشتند  استان ها  بازار 
شرايط، بتوانند تغییراتی را انجام دهند«.

خسروی توضیح داد: »به دلیل اين که اين تصمیم 
در کشور به تازگی اخذ شده چند روزی زمان 
می برد تا يک ثبات در بازار کشور ايجاد شود«.

مرغ  بازار،  تنظیم  »برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
 12 قیمت  به  توجه  با  و  شده  توزيع  منجمد 
هزار و 900 تومان که توسط پشتیبانی امور دام 
تعیین شده  فروش  عامل  به  تحويل  برای  کشور 
هزار   13 عرضه ی  با  آن  سود  پايین  حاشیه ی  و 
سوی  از  استقبالی  شده  سبب  تومان،   ۵00 و 
در  روی  هر  به  اما  نگیرد،  صورت  مغازه داران 

حال توزيع است«.
و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرگانی  معاون 
سلیقه ی  چند  »هر  گفت:  کرمان  استان  تجارت 
و  نیست  منجمد  مرغ  کرمانی  مصرف کننده ی 
تومان  سه هزار  تا  دو  حتی  قیمتی  فاصله ی  اگر 
کند،  خريداری  گرم  مرغ  می کند  سعی  باشد 
اما استقبال هرچه بیشتر از مرغ منجمد، می تواند 

بازار را با سرعت بیشتری به تعادل برساند«.

سپرده  با  گفت:  کرمان  استاندار  معاون   
و  صنعتی  بزرگ  شرکت های  گذاری 
معدنی استان و طی تفاهم نامه با يک بانک، 
کرمان  استان  در  شغلی  فرصت  هزار   10

محقق خواهد شد.
سپرده  با  گفت:  کرمان  استاندار  معاون 
و  صنعتی  بزرگ  شرکت های  گذاری 
معدنی استان و طی تفاهم نامه با يک بانک، 
کرمان  استان  در  شغلی  فرصت  هزار   10

محقق خواهد شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  به 
استانداری کرمان، سیدمصطفی آيت اللهی 

مابین  فی  نامه  تفاهم  انعقاد  به  اشاره  با  موسوی 
منظور  به  تعاون  توسعه  بانک  و  استاندار کرمان 
ايجاد فرصت های شغلی در استان کرمان عنوان 
کرد: ايجاد اشتغال و رفع بیکاری دغدغه اصلی 

استانداری کرمان است.

آيت اللهی موسوی افزود: بر اين اساس تسهیالت 
الزم برای طرح های اشتغالزا از طريق بانک و با 
شرکت های  گذاری  سپرده  و  گذاری  سرمايه 
بزرگ صنعتی و معدنی استان با نرخ 12 درصد 

پرداخت می شود.

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مورد  اعتبار  مجموع  کرمان  استاندار 
را  شغلی  فرصت  هزار   10 برای  نیاز 
پیش  تومان  میلیارد  هزار  دو  حدود 
توافق  همچنین  گفت:  و  کرد  بینی 
تا سقف 1۵ میلیارد  تا طرح های  شد 
اختیار  با  نیاز  مورد  تومان تسهیالت 

استان پرداخت انجام شود.
آيت اللهی موسوی افزود: چند طرح 
اقتصادی نیز که تاکنون معطل مانده 
اعتبارات  محل  از  شد  مقدر  بود، 
و  پرداخت شود  تعاون  توسعه  بانک 

شاهد رونق آنها باشیم.
وی بیان کرد: تسهیالت اشتغال مددجويان کمیته 
اعتبارات  از طريق  امداد و دستگاه های حمايتی 

داخلی بانک پرداخت می شود.

ایجاد ۱۰هزار فرصت شغلی در کرمان

آخرین تحوالت پرونده ترور سردار سلیمانی

قیمت های قبلی مرغ تکرار نخواهد شد/تولید در سه ماه ابتدای سال به شدت 
کاهش یافته است

حساب  به  تومانی  میلیون   ۵۰ وجوه  واریز 
مددجویان کمیته امداد قلعه گنج 

مشاهده ارقام واريزی به مبلغ ۵0 میلیون تومان به حساب تعداد 
زيادی از اهالی قلعه گنج باعث ايجاد صف های طويل مقابل 
شد.  حساب ها  کردن  خالی  برای  عابربانک ها  و  فروشگاه ها 
ساعاتی پس از اطالع ديگر افراد از واريز اين وجوه، به يکباره 

کل مبلغ از حساب ها کسر شد.
مشاهده ارقام واريزی به مبلغ ۵0 میلیون تومان به حساب تعداد 
زيادی از اهالی قلعه گنج باعث ايجاد صف های طويل مقابل 
شد.  حساب ها  کردن  خالی  برای  عابربانک ها  و  فروشگاه ها 
ساعاتی پس از اطالع ديگر افراد از واريز اين وجوه، به يکباره 

کل مبلغ از حساب ها کسر شد.
امیر هوشنگ بامری معاون سیاسی امنیتی فرمانداری قلعه گنج 
 ۵0 وجوه  واريز  خبر  بررسی ها  طبق  افزود:  خبر  اين  تايید  با 
امداد صحت دارد  به حساب مددجويان کمیته  میلیون تومانی 

و موضوع در دست بررسی قرار دارد.
او گفت: طبق روال معمول هر گونه وجهی از تهران به حساب 
مددجويان کمیته امداد واريز می شود و کمیته امداد شهرستان 

هیچ نقشی در واريز وجه به حساب مددجويان ندارد.



3 سال سیزدهم _ شماره 748 - سه شنبه  - 10 تیر 1399

آگهی مزایده های شماره4-۵۰99۰9۱732۰۰۰۰۰۱ )نوبت دوم(
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در نظر دارد مدارس نسیبه،ابن سینا،آيت ا... سعیدی 
طريق  کمتراز  يا  سال   3 الی   1 مدت  به  ارزوئیه  شهرستان  در  واقع  شیرازی  صیاد  ورزشی  سالن  و 
به صورت   )setadiran.ir( الکترونیکی دولت  تدارکات  از سامانه  بهره گیری  با  مزايده عمومی 

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

نشانی )setadiran.ir( مراجعه شود.
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

آگهی ابالغ
بافت و کالسه  اجرايی کالسه شماره:9800029 شهرستان  پرونده  ماده 101  اخطاريه  ابالغ  آگهی 

9700107 شهرستان ارزوئیه و به بستانکاری بانک کشاورزی شعبه دولت آباد ارزوئیه 
بدينوسیله به آقايان و خانمها / همايون فرزام امیرابراهیمی فرزند اسدا... به شماره ملی 3479679471 
امیرابراهیمی  امیرابراهیمی فرزند اسدا... به شماره ملی 3131237791 و پروين فرزام  و بهنام فرزام 
فرزند اسدا... به شماره ملی 3130413928 و خسرو فرزام امیرابراهیمی فرزند اسدا... به شماره ملی 
3479702481 و نیکنام فرزام امیرابراهیمی فرزند اسدا... به شماره ملی 3130414411 وراث مرحوم 
زهرا عسکری فرزند اسدا... راهن پرونده که ايشان به نشانی متن سند بافت ارزوئیه دولت آباد شناخته 
نشده و در اجرای اسناد ارزوئیه ابالغ اجرائیه به تاريخ 1397/11/17 در روزنامه حکمت بافت برای 
خانم زهرا عسکری و نیکنام فرزام امیرابراهیمی آگهی گرديد و راهن طبق اعالم ثبت احوال بافت 
پس از صدور اجرائیه و آگهی ابالغ و به تاريخ 1397/12/22 فوت شده و طبق تبصره ماده 19 آئین 
نامه اجرا به وراث ايشان اطالع داده می شود که پالک ثبتی 1 فرعی از 1907/963 اصلی بخش 40 
کرمان که به موجب صورتجلسه استاندارد سازی به پالک 3 فرعی از 1907 اصلی تبديل گرديده 
با   1386/8/22 مورخ  شماره 34۵3  رهنی  مستند  زهرا عسکری  مرحوم  ملکی  بافت  در  واقع  است 
آقای  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  آباد  دولت  شعبه  بانک کشاورزی  درخواست  به  توجه 
میلیون  پنجاه  و  نهصد  مبلغ  به   1398/6/30 مورخ  گزارش  موجب  به  مقدم  خضری  حمیدرضا 
ريال)9۵0/000/000 ريال( ارزيابی گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابی پالک مذکور معترض می 
باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار اين آگهی که روز ابالغ محسوب 
می شود به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجديدنظر به حساب 612246۵6/63 نزد بانک 
ملت حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری علی الحساب به مبلغ ۵/000/000 ريال واريز و به 
دفتر اجرا اسناد رسمی بافت تسلیم نمايید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد يا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناس تجديد نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
محمد محسن قزوينی –رئیس ثبت اسناد بافت )م الف 27(

اطالعیه ماده ۱2۰ آئین نامه اجرا
نظربه اينکه بر روی ملک دارای پالک 1 فرعی از 1907/963 اصلی که طبق صورتجلسه استاندارد 
تبديل شده ملکی راهن و مديون  از 1907 اصلی بخش 40 کرمان  ثبتی 3 فرعی  به پالک  سازی 
پرونده اجرايی کالسه فوق )مرحوم(زهرا عسکری فرزند اسدا...به بستانکاری بانک کشاورزی شعبه 
دولت آباد ارزوئیه اجرائیه صادر گرديده و اجرائیه قبل از فوت ايشان توسط نشر در روزنامه آگهی 
و ابالغ گرديده و ايشان فوت شده و پس از مراحل اجرايی ملک مزبور به درخواست بستانکار توسط 
به قیمت 9۵0/000/000ريال )نهصدو پنجاه میلیون ريال( ارزيابی شده و حسب  کارشناس رسمی 
معرفی ثبت احوال بافت، ايشان ۵ ورثه دارد که اخطاريه ماده 101 آئین نامه اجرا مورد وثیقه به تمام 
وراث معرفی شده از طريق نشر در روزنامه محلی طبق تبصره ماده 19 آئین نامه اجرا آگهی می شود 
و پس از مراحل قانونی و در صورت عدم اعتراض ورثه از قیمت پايه کارشناسی به مرحله مزايده 
خواهد رسید و در صورت اعتراض به کارشناس تجديد نظر ارجاع خواهد شد که مجدد آگهی می 
شود و چنانچه اعتراضی صورت نگرفت به مزايده گذارده خواهد شد و چنانچه اعتراض صورت 
گرفت توسط هیات سه نفره کارشناسی ارزيابی و سپس به مزايده گذارده خواهد شد و ملک بنا به 

درخواست بستانکار به فروش خواهد رسید.
محمدمحسن قزوينی-رئیس ثبت اسناد بافت )م الف 26( 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بافت 

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139860319013000۵98مورخ 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 32۵/39 مترمربع قسمتی از پالک 
از مالک  بافت خیابان بعثت کوچه 7 خريداری  984- اصلی قطعه يک بخش 40 کرمان واقع در 
رسمی آقای احمد صفاری مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو 
نوبت به فاصله 1۵ 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 امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بافت 

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
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 
164/2۵مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   8۵0 شناسنامه  شماره 
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 مراتب را دو نوبت به فاصله 1۵ 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 الف19(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بافت 

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139860319013000۵36مورخ 1398/11/12هیأت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
قلی   امام  فرزند  مهدی خالوئی  آقای محمد  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  بافت تصرفات  ثبت ملک 
1۵4/۵0مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ  در  رابر  از  صادره   473 شناسنامه  شماره  به 
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 مراتب را دو نوبت به فاصله 1۵ 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 الف22(

آگهي حصروراثت
خانم لیلی طغرلی گوغری فرزند خیرا...داراي شناسنامه 3140 به شرح دادخواست شماره990027۵ 
مورخ1399/4/4 توضیح داده شادروان خیرا... طغرلی گوغری فرزند عبدالحسین به شناسنامه ۵7 در 

تاريخ 1399/3/20 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-زهرا طغرلی گوغری به ش ملی3130860711 متولد13۵0 فرزند متوفی.
2-لیلی طغرلی گوغری به ش ملی3130031448 متولد13۵2 فرزند متوفی.

3-محمدرضا طغرلی گوغری به ش ملی246 متولد13۵3 فرزند متوفی.
4- ناصر طغرلی گوغری به ش ملی3130913۵21 متولد13۵8 فرزند متوفی.

۵-مهديه طغرلی گوغری به ش ش 468 متولد1368 فرزند متوفی.
6-میالد طغرلی گوغری به ش ملی3131496983 متولد1366 فرزند متوفی.

7- فرنگیس بیگمرادی جبالبارزی فرزند ماشاءا... به ش ش1 متولد1332 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 دو شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900147  دادخواست  شرح  به   3۵4 شناسنامه  داراي  تاوه  فرزند  ساالری  اکبر  آقای 
تاريخ  در   113 شناسنامه  به  ا...  فتح  فرزند  ساالری  نازی  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/3/29 
1399/2/8 در شهر کرمان بیمارستان کاله دوز فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند 

از:
1-اکبر ساالری فرزند تاوه به ش ملی ۵839697311 متولد13۵3 فرزند متوفی

2- محمدلشکری فرزند تاوه به ش ملی ۵839696692 متولد1343 فرزند متوفی
3- مختار لشکری فرزند تاوه به ش ش ۵839696218 متولد1333 فرزند متوفی
4- احمد لشکری فرزند تاوه به ش ش ۵839846۵89 متولد134۵ فرزند متوفی

۵- سکینه لشکری فرزند تاوه به ش ملی ۵839696226 متولد133۵ فرزند متوفی
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

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

آگهي حصروراثت
شماره9900024  دادخواست  شرح  به   36 شناسنامه  داراي  حسن  فرزند  نصیری  قاسم  آقای 
مورخ99/4/8 توضیح داده شادروان حسن نصیری بزنجانی فرزند عبدا... به شناسنامه 1904 در تاريخ 

138۵/3/8 در شهر بزنجان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-قاسم نصیری بزنجانی به ش ملی 3131023031 متولد1336 فرزند متوفی.

2- حسین نصیری بزنجانی به ش ملی 3130222111 متولد1331 فرزند متوفی.
3- شهربانو نصیری بزنجانی به ش ملی 313101۵276 متولد1329 فرزند متوفی.

4- عرب نصیری بزنجانی به ش ملی 3131028914 متولد1339 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.
زينب فرهادی-دفتر شورای حل اختالف شماره 8 بزنجان

آگهي حصروراثت
شماره9900276  دادخواست  شرح  به   689 شناسنامه  داراي  صمدا...  فرزند  پژومان  زينت  خانم 
مورخ99/4/7 توضیح داده شادروان صمدا... پژومان فرزند شکرا... به شناسنامه 3 در تاريخ 1399/1/9 

در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ماه جان شکوه سلجوقی به ش ملی 31793478۵6 متولد1331 همسر متوفی.

2-منصور پژومان به ش ملی 3131441488 متولد13۵1 فرزند متوفی.
3-گل جان پژومان به ش ملی 313143۵933 متولد1349 فرزند متوفی.

4-زهرا پژومان به ش ملی 3130873۵89 متولد13۵3 فرزند متوفی.
۵-توران پژومان به ش ملی 3130882790 متولد13۵۵ فرزند متوفی.

6-آذر پژومان به ش ملی 3130899707 متولد13۵7 فرزند متوفی.
7-ناصر پژومان به ش ملی 3130914481 متولد13۵8 فرزند متوفی.

8-مقصود پژومان به ش ملی 3130976061 متولد1362 فرزند متوفی.
9-زينت پژومان به ش ملی 313147۵641 متولد1364 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 يک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   9 شناسنامه  داراي  عبدالحسین  فرزند  بزنجانی  زاده  امینی  دختربس  خانم 
فرزند  بزنجانی  زاده  امینی  عبدالحسین  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/4  شماره9900189 
منحصر  وراثت  و  شده  فوت  بافت  شهر  در   1391/6/26 تاريخ  در   1061 شناسنامه  به  محمدحسین 

حین الفوت وي عبارتند از:
1-احمدامینی زاده بزنجانی به ش ملی 31310110۵1 متولد1326 فرزند متوفی.

2-آذردخت امینی زاده بزنجانی به ش ملی 3131013۵7۵ متولد1328 فرزند متوفی.
3-کبری امینی زاده بزنجانی به ش ملی 3131031441 متولد1341 فرزند متوفی.

4-نصرت امینی زاده بزنجانی به ش ملی 3131021993 متولد133۵ فرزند متوفی.
۵-هماامینی زاده بزنجانی به ش ملی 3131036990 متولد1344 فرزند متوفی.

6-سمنبرامینی زاده بزنجانی به ش ملی 3131017716 متولد1331 فرزند متوفی.
7-دختر بس امینی زاده بزنجانی به ش ملی 313102۵786 متولد1338 فرزند متوفی.

8- گل نسا شیخ اسدی به ش ملی 3130177681 متولد130۵ 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 يک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900249  دادخواست  شرح  به   2471 شناسنامه  داراي  حسن  فرزند  اسدی  شیخ  يارا...  آقای 
مورخ99/4/4 توضیح داده شادروان حسن شیخ اسدی فرزند محمدحسین به شناسنامه 100 در تاريخ 

1399/3/19 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-کنیز شیخ اسدی به ش ملی 3130998144 متولد1316 همسرمتوفی.

2-يارا... شیخ اسدی به ش ملی 3130189۵21 متولد1339 فرزند متوفی.
3-فاطمه شیخ اسدی به ش ملی 3131023767 متولد1337 فرزند متوفی.

4-صديقه شیخ اسدی به ش ملی 3130191178 متولد13۵2 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 يک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم آذردخت اعظم پور افشار فرزند محمد داراي شناسنامه 2 به شرح دادخواست شماره9900146 
تاريخ  در   1 شناسنامه  به  فرزند سهراب  افشار  پور  داده شادروان محمداعظم  توضیح  مورخ99/4/7 

1398در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-جواد اعظم پور افشار به ش ملی 313143۵984 متولد1349 فرزند متوفی.

2- مهدی اعظم پور افشار به ش ملی 3131444460 متولد13۵2 فرزند متوفی.
3- رضا اعظم پور افشار به ش ملی 31314606۵2 متولد1361 فرزند متوفی.

4- آذردخت اعظم پور افشار به ش ملی 3131428694 متولد1347 فرزند محمد و گوهر.
۵- اختر اعظم پور افشار به ش ملی 3131410787 متولد1340 فرزند متوفی.

6- اقدس اعظم پور افشار به ش ملی 3131416181 متولد1343 فرزند متوفی.
7- اطهره اعظم پور افشار به ش ملی 3091186202 متولد13۵8 فرزند متوفی.

8- نرجس اعظم پور افشار به ش ملی 3120409091 متولد1384 فرزند محمد و طاهره.
9- گوهر سلطانی نژاد به ش ملی 6 متولد1317 خوشکار همسر متوفی.

10- طاهره شمسی گوشکی به ش ملی 3130۵03927 متولد1343 همسر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

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

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   469 شناسنامه  داراي  محمود  فرزند  بزنجانی  زاده  امینی  سجاده  خانم 
شماره99002۵9 مورخ99/4/4 توضیح داده شادروان مجید لرزاده شوربازی فرزند دادخدا به شناسنامه 

20 در تاريخ 1399/3/18 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ابوالفضل لرزاده شوربازبه ش ملی 3120404799 متولد1384 فرزند متوفی.
2-خاطره لرزاده شورباز  به ش ملی 3120497926 متولد1386 فرزند متوفی.

3-سجاده امینی زاده بزنجانی به ش ملی 3131۵292۵3 متولد1366 همسر متوفی.
4-سکینه امینی زاده بزنجانی به ش ملی 313102۵247 متولد1338 مادر متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
شماره99002۵8  دادخواست  شرح  به   9۵ شناسنامه  داراي  جان  علی  فرزند  بهمنش  هادی  آقای 
تاريخ  در   37 شناسنامه  به  حسین  فرزند  بهمنش  جان  علی  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/4 

1397/9/1 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-هادی بهمنش به ش ملی 3130986928 متولد1363 فرزند متوفی.
2- حامد بهمنش به ش ملی 3131480793 متولد1364 فرزند متوفی.
3- عابد بهمنش به ش ملی 3120100994 متولد1370 فرزند متوفی.

4- حديث بهمنش به ش ملی 31209۵1۵98 متولد1361 فرزند متوفی.
۵- سارا شجاعی فرزند امیدعلی به ش ملی 3130791728 متولد1333 همسر متوفی.

6- سکینه اکبر پور فرزند غالمحسین به ش ملی 31307۵0428 متولد1317 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 دو شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   312018789۵ شناسنامه  ماشاءا...داراي  فرزند  فرد  اکبرنظرپور  آقای 
شماره9900282 مورخ- توضیح داده شادروان ماشاءا... نظرپور فرد فرزند امرا... به شناسنامه 1649 در 

تاريخ 1390/1/31 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-عشرت نظرپور فرد به ش ملی 3120049794 متولد1368 فرزند متوفی.
2-ماه ناز نظرپور فرد به ش ملی 313007۵27۵ متولد13۵7 فرزند متوفی.
3-مطهره نظرپور فرد به ش ملی 3130941894 متولد1360 فرزند متوفی.

4-ستاره نظرپور فرد به ش ملی 4۵09 متولد13۵3 فرزند متوفی.
۵-طیبه نظرپور فرد به ش ملی 3131۵0۵941 متولد1367 فرزند متوفی.

6-صنوبر نظرپور فرد به ش ملی 3130980237 متولد1363 فرزند متوفی.
7-اکبر نظرپور فرد به ش ملی 312018789۵ متولد1373 فرزند متوفی.

8-حجت نظرپور فرد به ش ملی 3160320831 متولد1364 فرزند متوفی.
9-امان ا... نظرپور فرد به ش ملی 3179672846 متولد13۵0 فرزند متوفی.

10-معصومه عیسی پور کیسکانی فرزند غالمعباس  به ش ملی 3130۵۵۵87 متولد1332 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 دو شهرستان بافت

کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
معظم  رهبر  منويات  راستای  در  گفت: 
انقالب اسالمی و به منظور تحقق رونق 
و جهش تولید، چتر حمايت قضايی بر 
اقتصادی و سرمايه گذاران  سر مديران 

اين استان گسترده است.
يداله موحد در بازديد از روند احداث 
جمعی  همراه  به  راور  فوالد  کارخانه 
فرماندار  استان،  دادگستری  معاونان  از 
راور، رئیس دادگستری و دادستان حوزه 
مسئوالن  حضور  افزود:  راور،  قضائی 
قضايی در محل احداث کارخانه فوالد 

دستگاه  حمايت  پیام  حاوی  راور،  شهرستان 
چرخ  رونق  درجهت  تولیدکنندگان  از  قضايی 

تولید و سرمايه گذاری است.
استان  قضائی  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
کرمان همواره حمايت خود از تولید و صنعت را 
تداوم بخشیده و در اين راستا ستاد استانی اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و 
مشکالت  بررسی  به  فعال  صورت  به  قضايی 

واحدهای تولیدی و رفع آنها می پردازد.
نماينده عالی قوه قضائیه در استان کرمان يادآور 
شد: تاکنون پرونده بالغ بر 130 واحد اقتصادی 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  استانی  ستاد  در 
و  بررسی  قضايی  و  حقوقی  ابعاد  در  مقاومتی 
از  استفاده  با  واحدها  اين  از  بسیاری  مشکالت 

شده  برطرف  قضايی  پیگیری های  و  اختیارات 
است.

موحد از مديران و فعاالن عرصه تولید، صنعت 
جنگ  افسران  عنوان  به  گذاری  سرمايه  و 
و  کرد  ياد  جهانی  استکبار  با  کنونی  اقتصادی 
افزود: مديران و صنعتگران در هر جايگاهی در 
خط مقدم آوردگاه مقابله با توطئه های دشمنان 
صحیح،  و  دقیق  ريزی  برنامه  با  بايد  و  هستند 

دغدغه های اين حوزه ها را برطرف کنند.
وی عنوان کرد: در شرايط کنونی کشور تعطیلی 
يا رکود هر بنگاه تولیدی ضربه به بدنه اقتصادی 
دستگاه های  تمامی  استان  در  و  است  جامعه 
اقدام  نحوی  به  بايد  قضايی  و  اجرايی  نظارتی، 
به  کوچک  حتی  ضربات  ورود  از  که  کنند 

گذاری  سرمايه  و  اقتصادی  واحدهای 
جلوگیری شود.

کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
و  ظرفیت ها  از  استفاده  با  کرد:  اظهار 
استانی  سطح  در  موجود  پتانسیل های 
رهبر  تدابیر  راستای  در  می توان  ملی  و 
سیاست های  و  اسالمی  انقالب  معظم 
اساسی  گام های  کشور  اقتصادی  کالن 

برداشت.
که  مطلب  اين  بر  تاکید  ضمن  موحد 
گذاری  سرمايه  و  ها  پروژه  اين  چه  هر 
نیز  آينده  به  مردم  امید  شود،  بیشتر  ها 
افزايش می يابد، ادامه داد: فعاالن بخش صنعت 
در کنار اشتغال زايی بايد توجه ويژه ای به مسائل 
زيست محیطی و حفظ منابع طبیعی داشته باشند.

گفت:  نیز  وارور  فوالد  سايت  مدير  جانشین 
بالغ بر 230 میلیارد تومان برای احداث  تاکنون 
صنعتی  واحد  نخستین  عنوان  به  کارخانه  اين 

شهرستان راور هزينه شده است.
راور  فوالد  کارخانه  افزود:  اسماعیلی  مجتبی 
را  نفر   2۵0 برای  مستقیم  زايی  اشتغال  ظرفیت 
روند  در  نفر   130 نیز   حاضر  حال  در  و  دارد 

احداث اين کارخانه مشغول به کار هستند.
نیز   پروژه  مشکل  مهمترين  کرد:  تاکید  وی 

کمبود آب است که بايد برطرف شود.

پرونده  طرح  زمان  از  که  »پارچین«  منطقه  نام 
با  به ويژه در جريان مذاکرات  ايران و  هسته ای 
گرفت  قرار  بیگانه  رسانه های  توجه  مورد   ۵+1
بار ديگر مطرح شد  انفجار گاز  با وقوع حادثه 
کردند  تالش  معاند  زبان  فارسی  رسانه های  و 
بازتولید  طريق  از  شبهه افکنی  و  ابهام سازی  با 
به  را  عادی  حادثه  يک  پارچین  کلیدواژه 

موضوعات خیالی پیوند دهند.
نورنیوز نوشت: نام منطقه »پارچین« که از زمان 
طرح پرونده هسته ای ايران و به ويژه در جريان 
بیگانه  رسانه های  توجه  مورد   ۵+1 با  مذاکرات 
قرار گرفت با وقوع حادثه انفجار گاز بار ديگر 
مطرح شد و رسانه های فارسی زبان معاند تالش 
طريق  از  شبهه افکنی  و  ابهام سازی  با  کردند 
بازتولید کلیدواژه پارچین يک حادثه عادی را 

به موضوعات خیالی پیوند دهند.
بامداد جمعه گذشته انفجاری در يک مخزن گاز 
در شرق تهران و در حاشیه يکی از اماکن نظامی 
ساعات  در  حادثه  اين  وقوع  دنبال  به  داد.  رخ 
صورت  باره  اين  در  گمانه زنی هايی  ابتدايی 
گرفت که با توضیحات سخنگوی وزارت دفاع 
اين  از  برخی  به  حادثه  اين  علت  خصوص  در 

سواالت و گمانه ها پاسخ داده شد.
انفجار  صدای  دفاع  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
مخزن  در  از حادثه  ناشی  آن،  از  نور حاصل  و 
گاز در منطقه پارچین بود که بالفاصله يگان های 
آتش نشان و اطفای حريق وارد منطقه شدند و 

آتش بدون هیچ تلفات جانی مهار شد.
فراهم  را  فرصتی  ابتدا  همان  از  البته  حادثه  اين 
کرد تا رسانه های معاند فارسی زبان با پرداختن 

به آن به شبهاتی در اين زمینه دامن بزنند.
يکی از موارد مطرح شده در اين رسانه ها تمرکز 
اين  بود.  »خجیر«  منطقه  در  انفجار  موضوع  بر 
تولید  مرکز  در  انفجار  شدند  مدعی  رسانه ها 
شهید  صنعتی  گروه  در  بالستیک  موشک های 
مقامات  که  حالی  در  است  داده  رخ  باکری 
به  خود  گزارش های  در  دفاع  وزارت  رسمی 

وضوح اين ادعا را رد کردند.
حاشیه  در   2003 سال  از  »پارچین«  منطقه  نام 

 ۵+1 با  ايران  ای  هسته  گفتگوهای 
قرار  بیگانه  رسانه های  توجه  مورد 
حادثه،  اين  وقوع  با  حال  و  گرفت 
به  معاند  زبان  فارسی  رسانه های 
از  شبهه افکنی  و  ابهام سازی  دنبال 
با  پارچین  کلیدواژه  بازتولید  طريق 
عادی  حادثه  يک  از  سوءاستفاده 

هستند.
در  انفجار  مضحک  ادعای  طرح 
تونل های زيرزمینی تولید و نگهداری 
گزارش  انتشار  از  پس  موشک 

محل  از  کامل  توضیحات  ارائه  و  تصويری 
می دهد  نشان  ايران  سوی  از  گاز  مخزن  انفجار 
معاند دو هدف شامل ضربه پذير  که رسانه های 
و  ايران  حساس  نظامی  صنايع  کردن  معرفی 
بازدارنده  موشکی  قدرت  تضعیف  همچنین 
کشورمان را که تاکنون ضربات سهمناکی از آن 
پیگیری  اين حادثه  بهانه  به  را  دريافت کرده اند 

می کنند.
رژيم  به  وابسته  رسانه های  و  عناصر  برخی 
اولیه  دروغ پردازی های  از  را  پا  نیز  صهیونیستی 
فراتر گذاشته و انفجار ايجاد شده را به حمالت 

سايبری اين رژيم مرتبط کردند!
در اين خصوص يک مقام مطلع نظامی در پاسخ 
به شبهات مطرح شده از سوی رسانه های معاند 
همچنین  و  موجود  تصاوير  گفت:  »نورنیوز«  به 
مدعی  رسانه های  از  که  ماهواره ای  عکس های 
شده  منتشر  موشکی  تاسیسات  در  انفجار  وقوع 
اطراف  گیاهی  پوشش  سوختگی  دهنده  نشان 

مخزن منفجر شده گاز است.
عکس های  مختصات  تطبیق  به  اشاره  با  او 
ايران  سوی  از  شده  اعالم  محل  با  ماهواره ای 
زير  در  انفجاری  است  ممکن  چگونه  افزود: 
در  حفره ای  که  آن  بدون  اما  بدهد  رخ  زمین 
سوختگی  ايجاد  باعث  شود  ايجاد  زمین  روی 

پوشش گیاهی گردد.
گزارش  ساخت:  خاطرنشان  نظامی  مقام  اين 
روشنی  به  شده  منتشر  عکس های  و  تصويری 
است  زمین  سطح  در  و  محدود  انفجار  بیانگر 

در  موشک  ساخت  ادعايی  مراکز  به  ربطی  و 
تونل های زيرزمینی ندارد.

به  شده  منفجر  گاز  مخزن  افزود:  پايان  در  او 
اساسا  و  می شده  شارژ  و  کنترل  دستی  صورت 
نداشته  وجود  نیز  آن  به  سايبری  حمله  امکان 

است.
در همین حال نبايد از نظر دور داشت که به دلیل 
تسلیحاتی  تحريم   تمديد  برای  آمريکا  تالش 
ايران و همراه ساختن ديگر کشورها برای جلب 
رأی در اين موضوع، تمرکز بر نام منطقه پارچین 
و اشاره به تونل هايی برای تولید موشک، يکی 
از راه های همراه ساختن افکار عمومی و کسب 
تداوم  برای  کشورها  ديگر  سیاسی  حمايت 

تحريم ها علیه ايران است.
اين در حالی است که تمام گزارش های مراکز 
به  ايران  پايبندی  از  حاکی  بین المللی  نظارتی 
تعهدات بین المللی و دوری از تولید سالح های 
چنین  دادن  قرار  دست مايه  و  است  نامتعارف 
ناتوانی  از  نشانه ای  واقعی،  خالف  موضوعات 
برای  خود  واهی  ادعاهای  اثبات  در  آمريکا 

محکوم کردن ايران است.
اين  آمريکا  که  کرد  فراموش  نبايد  همچنین 
روزها به دلیل فشارهای داخلی و بین المللی ناشی 
از ناتوانی در کنترل شیوع کرونا و نیز اعتراضات 
عمومی  افکار  شديد  فشار  زير  ضدنژادپرستی 
با  تا  به همین جهت تالش می کند  و  دارد  قرار 
طرح موضوعات حاشیه ای ضمن منحرف کردن 
برای  فرصتی  خارجی،  و  داخلی  عمومی  افکار 

عبور از اين فشارها بیابد.

مرگ موتورسوار در محور 
روستایی

گفت:  کرمان  استان  شمال  راه  پلیس  سرپرست 
در اثر برخورد يک دستگاه موتورسیکلت هوندا 
روستايی  محور  در  پیکان  وانت  دستگاه  يک  با 
صوغان ـ ابراهیم آباد، راننده موتورسیکلت فوت 

کرد. 
محور  در  ديروز  گفت:   رضايی  علی  سرهنگ 
روستايی صوغان– ابراهیم آباد از توابع شهرستان 
با يک  هوندا  موتورسیکلت  دستگاه  بافت، يک 

دستگاه وانت پیکان برخورد کرد.
او افزود: ماموران پلیس راه در محل دريافتند بر 
که  موتوسیکلت  راکب  وارده،  ضربه  شدت  اثر 
مردی حدودا ۵0 ساله بود، در محل حادثه فوت 

شده است.
حادثه  اين  علت  کرد:  بیان  رضايی  سرهنگ 
پلیس  ماموران  کارشناسان  سوی  از  رانندگی، 
راه، تجاوز به چپ راکب موتورسیکلت نسبت به 

وانت پیکان تشخیص داده شده است.
اينکه استفاده از کاله ايمنی از سوی  با اشاره  او 
جانی  صدمات  ورود  شدت  از  موتورسواران 
از  می کاهد،  رانندگی  تصادف های  در  آنان  به 
از  حتما  رانندگی  هنگام  موتورسواران خواست: 
چنین  وقوع  شاهد  تا  کنند  استفاده  ايمنی  کاله 

حوادث دلخراشی در جامعه نباشیم.

رئیس دادگستری کرمان:
اهتمام ویژه به رفع مشکالت واحدهای تولیدی داریم

پشت پرده یك ادعا درباره تاسیسات موشکی ایران

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3131076348 شناسنامه  داراي  محمود  فرزند  زاده  علی  حاج  مسعود  آقای 
شماره9900303 مورخ99/4/10 توضیح داده شادروان محمود حاج علی زاده فرزند مريد به شناسنامه 

447 در تاريخ 1399/4/2 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مسعود حاجی علیزاده به ش ملی 3131076348 متولد1363 فرزند متوفی.
2- جواد حاجی علیزاده به ش ملی 31202۵3103 متولد1376 فرزند متوفی.

3- منصوره حاجی علیزاده به ش ملی 3120018491 متولد1368 فرزند متوفی.
4- سیدان حاجی علیزاده به ش ملی 3131۵36470 متولد136۵ فرزند متوفی.

۵- رضوان نظری فرزند حاجی به ش ملی 31304۵7879 متولد134۵ 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

آگهي حصروراثت
شماره9900222  دادخواست  شرح  به   87 شناسنامه  داراي  فرزند حسین  توکلی  منظری  صديقه  خانم 
مورخ99/3/20 توضیح داده شادروان ايوب گوشکی نژاد فرزند محمود به شناسنامه 12۵7 در تاريخ 

1399/2/18 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمود هنرمندنیا فرزند جعفرو عنبرناز به ش ملی 3131031336 متولد1341 پدر متوفی.

2- مريم ا...بخشی فرزند عنايت ا... و سکینه به ش ملی 317932۵909 متولد1347مادر متوفی.
3- صديقه منظری توکلی فرزند حسین وطاهره به ش ملی 3131۵37833 متولد1367 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 3 شهرستان بافت

 تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ارتباط ستاره دانا درتاریخ 2۰/۰2/۱399  
 به شماره ثبت ۱7۵3 به شناسه ملی ۱4۰۰9۱28۰24 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل

 .گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد
 موضوع فعالیت :شرکت در مناقصات و مزايدات،امور بازرگانی و صادرات و واردات کلیه اقالم
معتبر اعتباری  و  مالی  بانکها و موسسات  از  تسهیالت  ايجاد شعب،اخذ  و  نمايندگی   مجاز،اخذ 
کلیه خدمات انجام  و  برداری  بهره  و  ايجاد  قبیل  از  الکترونیک  دولت  پیشخوان   ارائه خدمات 
 مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت لزوم پس از
 اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
 : استان کرمان ، شهرستان بافت ، بخش مرکزی ، شهر بافت، محله بلوار بهشتی ، خیابان فردوسی
 ، بلوار شهیدبهشتی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 78۵1719۵16 سرمايه شخصیت حقوقی
 عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ريالی تعداد 100 سهم
 آن با نام عادی مبلغ 1000000 ريال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 741011 مورخ
 24/01/1399 نزد بانک صادرات شعبه بافت با کد 741 پرداخت گرديده است اعضا هیئت مديره
 خانم فاطمه امینی زاده بزنجانی به شماره ملی 3130903216 و به سمت نايب رئیس هیئت مديره
 به مدت 2 سال آقای فرامرز شهابی نژاد به شماره ملی 3131264322 و به سمت مديرعامل به
 مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مديره به مدت 2 سال خانم اسماء شهابی نژاد به شماره ملی
 3131304601 و به سمت عضو هیئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و
 اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء
 مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و ساير نامه های عادی و اداری با امضاء مديرعامل
 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم گوهر
 نجم الدينی به شماره ملی 313117316۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت يک سال مالی آقای
 محمدعلی شهابی نژاد به شماره ملی 3131228369 به سمت بازرس اصلی به مدت يک سال مالی
 روزنامه کثیر االنتشار حکمت بافت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع
 فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

)کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )842828



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدير مسئول : فريدون منظري توکلي 09133470۵37

سردبیر : حسام منظري توکلي 09133473۵76 
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 32۵19744  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_36۵@yahoo.com

شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماينده 
ارزويیه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

عینك مهتاب
ساخت انواع عینک طبی در پانزده دقیقه

فروش انواع عینک های طبی و آفتابی مارک دار و اصل
معاینه چشم تحت نظر اپتومتریست رسولی پور

بافت : خیابان امام )ره( نرسیده به میدان امام علی )ع( جنب 
شهرداری تلفن 03442426443

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

آگهی تشکیل مجمع عمومی مؤسس انجمن 
صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل جاده ای کاال 

شهرستان بافت 
بدينوسیله به اطالع کلیه فعاالن در صنف مذکور می رساند جلسه مجمع عمومی موسس 
انجمن مذکور در تاريخ 99/۵/9 راس ساعت 8 صبح در محل بافت بلوار ساحلی- جنب 
تاالر کاوه- مجتمع تفريحی پروشات برگزارمی گردد از کلیه رانندگان جهت شرکت در 

جلسه دعوت به عمل می آيد.
دستور کار جلسه 

1-تصويب اساسنامه 
2- انجام انتخابات هئیت مديره و بازرسان 

3- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی در انجمن
به همراه داشتن کارت هوشمند و دفترچه بیمه رانندگان الزامی می باشد.

هئیت مؤسس 

بافت،  شهرستان  اداری  شورای  نشست  در 
حجت االسالم محمد محمدزاده به عنوان امام 

جمعه جديد بافت معرفی شد.
صمداله محمدی نماينده مردم شهرستان های 
بافت، رابر و ارزوئیه در جلسه شورای اداری 
اين شهرستان اظهار داشت: شهرستان بافت در 
دهه های گذشته آسیب های جدی از دعواهای 
سیاسی ديده و دعواهای پوچ سیاسی نتیجه ای 

جز پس رفت سه شهرستان نداشته است.
و  است  نجات  رمز  کلمه  يک  افزود:  وی 

آن هم وحدت است و راهکار ارزشمند برای ما کار فقط 
برای خدا است.

نماينده مردم شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه تصريح 
کرد: شهید سلیمانی واقعاً برای خدا کارکرد و بايد مکتب 

شهید سلیمانی را در زندگی خود پايه گذاری کنیم.
محمدی گفت: در سفر وزير کشاورزی به سه شهرستان 
قول داده شد مرکز مبارزه با کرم خراط راه اندازی شود 
و در جلسه کرمان با حضور وزير کشاورزی اعالم شد 
با  صندوق حمايت از سرمايه گذاران گردو در کشور و 

پايلوت شهرستان بافت و رابر شکل می گیرد.
کرمان  امام جمعه  علیدادی سلیمانی  حجت االسالم حسن 
با بیان اينکه مکتب شهید سلیمانی بايد الگو شود، اظهار 
و  است  مردم  و  انقالب  به نظام،  خدمت  ما  وظیفه  کرد: 

مکتب سلیمانی بايد الگو شود.
سجاد علیدادی سلیمانی رئیس دادگستری بافت با اشاره 

به نقش تأثیرگذار شهید بهشتی در انقالب اظهار داشت: 
عدالت و امنیت پیش نیاز توسعه است.

وی عنوان کرد: اولويت های قطعی و دائمی قوه قضايیه 
مبارزه همه جانبه با فساد است و در سال گذشته و سه ماه 
امسال 411 فقره مجازات جايگزين حبس در شهرستان 

استفاده  شده است.
علیدادی سلیمانی خاطرنشان کرد: در پديده زمین خواری 
7 هزار و  ۵00 مترمربع از اراضی شهری رفع تصرف و 
از اراضی ملی 48 هزار  متر مربع رفع تصرف  شده است.

نیز  بافت  امام جمعه سابق  حجت االسالم علی مهدی زاده 
گفت: ائمه جمعه بايد همچون چتر باشند و خود را خرج 
سیاست بازی  و  سیاست زده  کردم  سعی  نکنند  جناح ها 

نداشته باشم.
به  محمدزاده«  محمد  »حجت االسالم  نشست  اين  در 
خدمات  از  و  معرفی  بافت  جديد  جمعه  امام  عنوان 
اين  سابق  جمعه  امام  مهدی زاده«  »علی  حجت االسالم 

شهرستان تقدير شد.

کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
تعداد موارد جديد بستری مبتال به کرونا در 
استان کرمان طی 24 ساعت گذشته را 82 نفر 
ذکر کرد.از اين تعداد از حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان 78 نفر، حوزه دانشگاه علوم 
دانشگاه  حوزه  نفر،   12 رفسنجان  پزشکی 
علوم پزشکی جیرفت ۵8 نفر، حوزه دانشگاه 
دانشکده  حوزه  و  نفر  سه  بم  پزشکی  علوم 
علوم پزشکی سیرجان 41 نفر در بیمارستان ها 

بستری هستند.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
تعداد موارد جديد بستری مبتال به کرونا در 

استان کرمان طی 24 ساعت گذشته را 82 نفر ذکر کرد.
آخرين  خصوص  در  خبری  نشست  در  شفیعی  مهدی 
کرد:  اظهار  کرمان  استان  در  کرونا  شیوع  وضعیت 
در  اکنون  هم  به کرونا  مبتال  قطعی  بستری  موارد  تعداد 

بیمارستان های استان کرمان 192 نفر است.
وی ادامه داد: از اين تعداد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان 78 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 12 
نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۵8 نفر، حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی بم سه نفر و حوزه دانشکده علوم 

پزشکی سیرجان 41 نفر در بیمارستان ها بستری هستند.
استان  در   619 و  هزار  تاکنون  اينکه  به  اشاره  با  شفیعی 
بیمارستان های  در   19 کوويد  به  ابتالء  دلیل  به  کرمان 
اند، افزود: در 24 ساعت گذشته 82  استان بستری شده 
بیمار قطعی مبتال به کرونا در بیمارستان های استان کرمان 

بستری شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان موارد جديد بستری 
را شامل 16 مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
 47 رفسنجان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  مورد  شش 
مورد  يک  جیرفت،  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  مورد 
حوزه  مورد   12 و  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان دانست.
 24 در   19 کوويد  به  ابتالء  قطعی  فوتی های  تعداد  وی 
ساعت گذشته در استان کرمان را هفت نفر ذکر و بیان 
شهرستان های  در  مورد  يک  شامل  فوتی  موارد  کرد: 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پنج مورد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت  شهرستان های  در 
بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  مورد  يک  و  جیرفت 

است.
به  قطعی  ابتالی  جانباختگان  مجموع  گفت:  شفیعی 
کرمان  استان  در  کنون  تا  اپیدمی  ابتدای  از   19 کوويد 

1۵4 نفر است.

حجت االسالم محمد محمدزاده امام جمعه جدید بافت شد

بستری 82مورد جدید کرونا در بیمارستان های استان/درگذشت 7بیمار

ملکوتی  و  بلند  روح  به  فرستم  می  تحیت  و  سالم 
به  فرستم  می  و درود   ، )ره(  امام خمینی  حضرت 
ارواح طیبه شهدای انقالب اسالمی ، شهدای هفتم 
سید  و  بهشتی  دکتر  اله  آيت  مظلوم  شهید   ، تیر 
الشهدای  جبهه مقاومت سپهبد سلیمانی و آرزوی 
معظم  مقام  ی  برا  برکت  با  عمر  طول  و  سالمتی 

رهبری را دارم.  
دادگستری  در  شده  انجام  اقدامات  مهمترين   -1
تحت مديريت جنابعالی در سال گذشته و سه ماه 

ابتدايی سال جاری  را تشريح فرمائید؟ 
پرونده وردی در سال  از مجموع ورودی 18108 
گذشته  با تالش مستمر همکاران محترم قضايی و 
پرونده رسیدگی  اين حوزه قضايی 18378  اداری 
بوده  شده و شاهد عملکرد 270+ در سال گذشته 
تاکیدات رياست محترم  به  توجه  با  . همچنین  ايم 
قوه قضائیه در 6 ماهه دوم سال گذشته با تالش و 
کوشش همکاران محترم قضايی 6۵1 فقره پرونده 
های مسن اين حوزه قضايی  به جزء اجرای احکام 
ها به 1۵1 فقره رسیده است و شاهد کاهش 76/80 

درصدی پرونده های مسن تاکنون بوده ايم .
و همچنین در راستای بخشنامه رياست محترم قوه 
زندانها  کیفری  جمعیت  کاهش  بر  مبنی  قضايیه 
ابتدايی سال جاری در  در سال گذشته و سه ماهه 
411 فقره پرونده از مجازاتهای جايگزين حبس ) 
مجازات46    تعلیق   – پرونده   6۵ مجازات  تخفیف 
تبديل   – پرونده   28 مشروط  آزادی  پرونده-  
(استفاده  پرونده      274 نقدی  جزای  به  مجازات 

گرديده است
و همچنین با توجه به شیوع بیماری کرونا در اواخر 
سال گذشته و و در راستای بخشنامه رياست معظم 
قوه قضائیه با مرخصی  187  نفر از زندانیان مطابق 
است  موافقت گرديده  مناسب  تامین  اخذ  و  قانون 
که مرخصی  تعداد18 نفر از آنها منجر به آزاديشان 
گرديده است در راستای بخشنامه عفو سال گذشته 
رياست محترم قوه قضائیه 13 نفر از محکومین اين 
نیز  نفر   11 و  عمومی  عفو  مشمول  قضايی  حوزه 

مشمول آزادی مشروط گرديده اند.
نیز  قضايی  حوزه  اين  اختالف  حل  شوراهای 
و  داشته  سازش  و  صلح  زمینه  در  موفقی  عملکرد 
زمینه  در  مذکور  شوراهای  حداکثری  ظرفیت  از 
صلح سازش با توجه به بخشنامه رياست محترم قوه 
ابتدای  از  بطوريکه  است  استفاده گرديده  قضائیه  
از  درصد   66/1 گذشته  سال  پايان  تا  ماه  شهريور 
پرونده های کیفری و 7۵/1 درصد از پرونده های 
حقوقی ارجاعی به شوراهای مذکور منجر به صلح 

و سازش گرديده اند. 
و   8،9 مواد  راستای  در  گذشته  سال  در  همچنین 
از  درصد   ۵6/8 اختالف  حل  شوراهای  قانون   11
اختالف  حل  شوراهای  به  ارجاعی  های  پرونده 
حوزه قضايی منجر به صلح و سازش گرديده است.

همچنین کمیته صلح و سازش زندان نیز  با برگزاری 
بیش از 10 جلسه در سال گذشته با اصحاب پرونده 
در راستای حصوص صلح و سازش بین ايشان 47 
مورد رضايت از شکات محترم اخذ گرديده است.

2- وضعیت امنیتی شهرستان و منطقه متبوع خود را 
چگونه ارزيابی می کنید؟ 

بصیرت  و  امر  مسئولین  مساعدت  و  الهی  لطف  به 
امنیتی خوبی  مردم واليی شهرستان بافت وضعیت 
دادگاه  شعبه  اينکه  به  توجه  با  اما  باشد  می  حاکم 
های  پرونده  بر  عالوه  قضايی  حوزه  اين  انقالب 
حوزه قضايی شهرستان به پرونده های در صالحیت 
قضايی  حوزه  قاضی  تعدد  با  انقالب  دادگاه 
نمايد  می  رسیدگی  رابر  و  ارزوئیه  شهرستانهای  
و شهرستان های مذکور نیز مسیر تردد قاچاقچیان 
مواد مخدر می باشد و با توجه به عدم وجود ايست 
دو  اين  ارتباطی  مسیرهای  در  مصوب  بازرسی  و 

مخدر  مواد  های  پروند  افزايش  موجب  شهرستان 
ترديد يکی  و  .بدون شک  باشد  اين شهرستان  در 
عاملی  عنوان  به  که  اجتماعی  بزرگ  معظالت  از 
خطرناک بر سالمت فرد و جامعه سايه افکنده است 
و  رشد  و   . باشد  می  مخدر  مواد  و  اعتیاد  معظل   .
گسترش اين معضل در بین قشر جوان جامعه جدی 
بودن اين آسیب اجتماعی را بیش از پیش گوشزد 
می نمايد.می طلبد که تمام دستگاههای مسئول در 
جدی  اقدام  بازدارنده  اقدامات  و  پیشگیری  زمینه 

انجام دهند.
3- در راستای تحقق اولويت های قوه قضائیه مبنی 
با  مبارزه  بر گسترش عدل و آزادی های مشروع، 
فساد و پیشگیری از وقوع جرم چه اقدامات و برنامه 

های در دست اقدام است؟ 
مبنی  قضائیه  قوه  های  اولويت  تحقق  راستای  در 
امکان  مشروط  های  آزادی  و  عدل  گسترش  بر 
با  حضوری  صورت  به  مردمی  و  عمومی  مالقات 
ساعت  از  هفته  هر  چهارشنبه  تا  شنبه  از  اينجانب 
12 ظهر به بعد و همچنین پنج شنبه ها از اول وقت 
مشکالت  به  و  است  فراهم  آن   پايان  تا  اداری 
در  همچنین  و  گردد  می  رسیدگی  آنها  وعرايض 
سال گذشته و سه ماهه ابتدای سال جاری با توجه به 
دفاتر ثبت مالقات مردمی متوسط ماهیانه 17۵ نفر با 
اينجانب مالقات داشته و به درخواستها و شکايات 
ايشان رسیدگی گرديده است  . و همچنین امکان 
در  قضايی  حوزه  اين  در  الکترونیک  دهی  نوبت 
است  گرديده  فراهم  مردمی  مالقاتهای  خصوص 
.در راستای مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم 
شهری  اراضی  از  مربع  متر   7۵00 گذشته  سال  در 
رفع تصرف گرديده و همچنین مبلغ 690/00/000 
میلیون ريال اجرت المثل ايام تصرف از محکومین 
اخذ و به اداره راه و شهرسازی مسترد گرديده است 
و همچنین در مورد 9200 متر مربع از اراضی فوق 
حکم قطعی صادر گرديده و در حال اجرای حکم 

می باشد.
مربع  متر   48/000/000 راستا  همین  در  همچنین 
منابع طبیعی رفع تصرف گرديده  از ارضی ملی و 

است و تحويل منابع طبیعی گرديده است.
از برنامه های در دست اقدام اين حوزه قضايی در 

سال جاری
و  صلح  جهت  در  مساجد  ظرفیت  از  استفاده   -1
اين  در   . است  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  سازش 
با  مساجد  حقوقی  کمیته  تشکیل  درصدد  راستا 
2- يک  مسجد  محترم  امام جماعت   -1 عضويت 
هیئت  از  نفر  يک  محل3-  معتمد  حقوقدان  نفر 
امناء مسجد است . وظايف اين کمیته 1- استفاده 
از ظرفیت های ايشان در خصوص صلح و سازش 
پروندهای مربوطه به هر محله 2- با توجه به اينکه 
در  جرم  فراوانی  و  مشکالت  و  معضالت  معموالً 
هر محله با محله ديگر متفاوت می باشد . به عنوان 
مثال ممکن از است دعاوی راجع به صدور چک 
بالمحل در محله بازار بیشتر و يا مثال جرم سرقت 
و  محل  مکانی  موقیت  به  توجه  با  ديگر  محله  در 
میزان جرائم را  بیشترين  اين کمیته   . باشد  بیشتر   ..
نموده  اعالم  به حوزه قضايی  و  در محل شناسايی 
اين  از  پیشگیری  در جهت  اقدامات الزم  و سپس 
جرائم و نیز اگاه سازی  حقوقی مردم توسط قضات 

محترم با حضور در مساجد به عمل خواهد آمد .
2- برنامه بعدی اين حوزه قضايی فعال نمودن طرح 
ثبات  از  بعد  و   . است  حقوقدان  يک  مسجد  هر 
مساجد  بازگشايی  و  کرونا  بیماری  وضعیت  نسبی 
. هر يک از همکاران محترم قضايی در هفته يک 
روز بعد از نماز مغرب و عشاء و اينجانب هر شب 
در يکی مساجد حوزه قضايی حضور پیدا کرده و 
به سواالت حقوقی و مشکالت هر محله رسیدگی 

می کنند.

تغییر  و  خواری  زمین  با  برخورد  راستای  3-در 
کاربری اراضی با توجه به موقعیت خاص شهرستان 
و خوش آب هوا بودن منطقه، مستعد زمین خواری 
، تصرف حريم رودخانه ها و همچنین تغییر کاربری 
اراضی و ويال سازی در اين شهرستان می باشد . در 
در  ای  ويژه  کمیته  است  گرديده  مقرر  سالجاری 
فوق شناسايی  موارد  و کلیه  تشکیل  اين خصوص 
حفظ  شورای  به  مستمر  صورت  به  گزارشات  و 
ادارات  ارسال گردد و همچنین  المال  بیت  حقوق 
الزم  های  پیگیری  جهت  امر   اين  متولی  دولتی 
گرديده   ارشاد  مرتبط  دعاوی  طرح  خصوص  در 
قبیل  اين  به  با جديت  و  با سرعت  مقرر گرديد  و 

پرونده ها رسیدگی گردد . 

4- نوآوری های انجام شده در حوزه کاری خود 
در سال گذشته را که منجر به نتايج مثبت شده را 

مطرح فرمائید؟
امکان برگزاری جلسات رسیدگی از طريق ارتباط 
خطرات  کاهش  باعث  زندانها  با  کنفرانس  ويدئو 
مراجع  به  زندانیان  انتقال  های  هزينه  و  احتمالی 
قضايی گرديده  و گامی موثر در پیشگیری از شیوع 
اخیراً  همچنین  است.  شده  داشته  بر  کرونا  بیماری 
سامانه نوبت دهی به صورت اينترنتی جهت تسهیل 
در تعیین وقت مالقات و ارتباط با رئیس دادگستری 
و دادستان محترم در اين حوزه قضايی راه اندازی 
گرديده است که گامی موثر در پاسداشت کرامت 
به  مردم  ارباب  آسان  و  سريع  دستیابی  و  انسانی 
شهروندی  حقوقی  از  مندی  بهره  و  خود  حقوق 
برداشته شده است.با فعالیت مستمر همکاران محترم 
قضايی و شاهد کاهش زمان رسیدگی پروند ها و 
در نتیجه کاهش اطاله دادرسی بوده ايم هم چنین 
نتايج  با قضات محترم  امکان مالقات روزانه مردم 
روستاها  از  که  مستضعف  مردم  است  داشته  مثبتی 
به شهر مراجعه دارند حتی تامین هزينه رفت و آمد 
برای آنها مقدور نیست به بیان مشکالت خود می 
پردازند با رهنمودهای الزم و وقت گذاشتن از آمد 

و رفت مستمر آنها جلوگیری می شود .
توصیه خاصی  يا  اگر صحبت  پايان  در   -۵

مدنظر جنابعالی است بفرمائید؟
رهبری  معظم  مقام  که   همانطور  قضايی  دستگاه 
)مدظله(   ای  خامنه  امام  العظمی  اهلل  آيت  حضرت 
فرمودند بايد ماٌمن بی پناهان باشد و در درون خود با 
روحیه انقالبی و جهادی اقدام نمايد و دستگاه سالم 
دستگاههای  اين وصف  با  که  باشد  عیب  بدون  و 

ديگر نیز در مسیر سالم قرار می گیرند .  
دارد  را  خود  محدوديتهای خاص  قضايی  زندگی 
افتخار  اما چون   . و آمد های ساده  حتی در رفت 
انجام  اذن در  و  با يک واسطه حکم کاری  داريم 
کار را از واليت می گیريم خود را سرباز واليت 
دانسته و با همه مشکالت در سنگر عدالت ، قضا و 
با همه کمبودها  و  نمايیم  انجام وظیفه می  انصاف 
اکثريت قضات محترم نقش آفرينی ستودنی دارند 
.و قضات با سوگندی که از ابتدای کار در محضر 
قرآن خود را حافظ ارزشهای انقالب ، خون شهدا 
و حامی واليت می دانند و اين سند افتخار دستگاه 
قضايی است . البته در زمینه اعتماد سازی و تکريم 
ارباب رجوع نیز با توجه به گله مندی مردم به نظر 
بايد  انشااهلل  نیز  اين زمینه  فاصله داريم در  می آيد 
رياست محترم کل   . بیشتری صورت گیرد  تالش 
توان  تمام  با  موحد  دکتر  آقای  جناب  دادگستری 
و خستگی ناپذيری وصف ناشدنی در زمینه تحقق 
و  دارند  فعالیت  استان  در  قضايی  دستگاه  اهداف 
اين امر تحرک خاصی در همکاران بوجود آورده 
و الحماهلل شاهد پیشرفت های خوبی در سطح استان 
بوده ايم با توجه به پهناوری استان کرمان و کمبود 

امکانات از استانهای مطرح کشور می باشد. 
و  قضائیه  قوه  معظم  رياست  منويات  توجه  با 
و  استان  دادگستری  کل  محترم  رياست  تاکیدات 
موجبات  بعضاً  که  ها  پرونده  ورودی  باالی  حجم 
دارد  دنبال  به  را  مردم  نارضايتی  و  دارسی  اطاله 
آن  پیگیر  جدی  صورت  به  که  اهدافی  از  يکی   .
هستیم موضوع کاهش ورودی پرونده ها در سال 
جاری است . اين امر از طريق آگاه سازی مردم ، 
شناسايی ريشه ای زمینه های ارتکاب جرم و بروز 
اختالفات و اتخاذ تدابیر کوتاه مدت و بلند مدت 

در اين زمینه می باشد. 
يکی ديگر از عواملی که می تواند در امر کاهش 
ورودی پرونده ها موثر باشد موضوع قانونگذاری 
متاسب با اين هدف و تغییر بعضی از قوانین مشکل 
ساز و جرم زا در اين زمینه می باشد که انتظار می 
رود با عنايت به روی کار آمدن مجلس انقالبی و 
با تعامل بیش از پیش با دستگاه قضايی دستیابی به 

اين هدف میسور گردد.

به مناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت:

مصاحبه اختصاصی حکمت با رئیس دادگستری بافت


