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بافت

 سنجش دانش آموزان کالس اولی استان 
کرمان از ۲۹ تیرماه آغاز می شود              3 
سرویس های  عناصر  از  تعدادی  دستگیری 
اطالعاتی بیگانه در کرمان                             4

تا  کرمان  استان  غیرعمد  جرایم  زندانی   ۱۲
پایان هفته آزاد می شوند                               4

از ۲۰ گرایش  بیش  با  تعاونی  ایجاد ۱۰هزار 
در استان کرمان                                        ۲

۱۲ هزار ملک و ساختمان مازاد ادارات استان 
کرمان در سامانه ثبت شده است                ۲

آدرس: خیابان نواب صفوی جنب آزمايشگاه حکیم  شماره تماس:09162714106

تقـــــدير و سپـــاس
خدمت به محرومان يکی از آرمانهای اصلی انقالب اسالمی بوده و هست در بیان ارزشمند و حکیمانه رهبر فقید انقالب و رهبر 
فرزانه و حکیم امام المسلمین خامنه ای: خدمت به آن طبقه اجتماعی که زبان شکايت ندارند تاکید شده است جناب آقای حمید 
منظری توکلی فرماندار جوان و مؤمن و پرتالش و خستگی ناپذير، بخشدار محترم مرکزی جناب آقای مهندس بحرينی خدمتگزار 
ايثار و شهادت، مديريت اداره آب شهرستان ارزوئیه  و دهیاری محترم و شورای  به مدال و نشان  صديق و بی ادعای و مفتخر 
اسالمی سرگز دولت آباد اقدامات شايسته و تحسین برانگیز شما عزيزان با وجود تنگناهای فعلی جامعه و توجه به رفع مشکالت 
اساسی روستانشینان و محرومان اجری مضاعف دارد و فراتر از وظیفه ارزشمند است.آبرسانی آنهم بهداشتی و قابل شرب و رفع 
مشکل دائمی ساکنان سرگز دولت آباد دعای خیر مردم و همه آنانکه از اين معضل در رنج بودند را در پی دارد. با تقدير صمیمانه 
از همت بلند و خدمات شايسته و تحسین برانگیز در رفع مشکل آب اين منطقه از خداوند منان برايتان توفیق و سربلندی و عزت و 

توان خدمت جامعه اسالمی را آرزو می نمائیم.
اهالی روستای دولت آباد سرگز

آگهی مزایده 
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  

میلیارد   200 از  بیش  گفت:  کرمان  استاندار 
تومان اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه عمرانی 
نیمه تمام محور بافت – سیرجان از طريق تهاتر، 

تبصره 15 و ماده 56 تامین می شود.
محمدجواد فدائی در نشست بررسی مشکالت 
و  رابر  بافت،  شهرستان های  پروژه های  اجرای 
ارزويیه با بیان اينکه در نشستی با حضور وزير 
مختلف  های  قسمت  سهم  شهرسازی  و  راه 
بافت   – کرمان  محور  احداث  عمرانی  پروژه 
واقع  زمین های  معارضان  مشخص شود گفت: 
در محورهای بافت – کرمان و بافت – سیرجان 

ماه  يک  ظرف  و  مشخص 
صورت  به  آن  تملک  هزينه 

نقدی پرداخت شود.
پروژه  داشت:  اظهار  وی 
استانی محور رابر - کرمان به 
طول 125 کیلومتر، در صورت 
را  مسیر  اين  کیلومتر   55 اجرا 
طرح  اين  و  می کند  کوتاه تر 
در  مس  ملی  شرکت  توسط 

حال اجرا است.
به  پاسخ  در  کرمان  استاندار 

رابر محدود  اراضی دولتی در شهرستان  اينکه 
است، گفت: 163 نفر در سامانه طرح اقدام ملی 
با  تايید شده اند که متولیان مسکن  مسکن رابر 

خريداری زمین اين مشکل را حل کنند.
ارزويیه  در  نیز  نفر  داد: همچنین 58  ادامه  وی 
ملی مسکن  اقدام  در  برای صاحب خانه شدن 

تايید شده اند.
جعفر رودری ريیس سازمان مديريت و برنامه 
ارائه  با  نشست  اين  در  نیز  استان کرمان  ريزی 
عمرانی  پروژه های  بودجه  تامین  در  راهکار 
مسیر  ارزويیه،  و  رابر  بافت،  شهرستان های 
اين  نیمه تمام  پروژه های  اتمام  برای  را  فعالیت 

شهرستان ها ارائه کرد.

نقطه  باالترين  به  و  شويم  دور  که  کرمان  مرکز  از 
ارتفاعی کرمان سفرکنیم، بعد از گذر ازجنگل های 
بنه و بادام کوهی با جايی روبرو می شويم که نامش 
را مردمان ديرينش »طرنگ« نهاده اند. اينجا سرزمین 
چنارهاست، چنارهايی که قدمت چند صد ساله شان 
يادآور روزگار سخت و شیرينی از مردم اين روستا 

است.
کوه و درخت شاخصه اصلی روستاهای جوار کوير 
جا  سرزمینی  در  استوار  چنان  روستاها  اين  است. 
تداعی  ما  همه  برای  را  بهشت  گويی  که  اند  گرفته 

کنند.
هوای  و  آب  و  کوهستانی  »طرنگ«  روستای  اقلیم 
از  روستا  اين  ارتفاع  است.  کوهستانی  معتدل  آن 
طرنگ  است.  دريا  سطح  از  متر   2091 دريا  سطح 
اين  دارد.  سردی  زمستان های  و  خنک  تابستان های 
روستا در کنار کوه طرنگ با ارتفاع 3333 متر قرار 
گرفته  است که جلوه ويژه ايی به اين روستا می دهد.

غارها همواره بکرترين و شايد در زمره دست نیافتنی 
ترين محیط های طبیعی بوده اند و خوشخبتانه تاکنون 
را متحمل  میزان خسارت و تخريب بشری  کمترين 
شده اند. يکی از بکرترين غارهای ايران غار طرنگ 
شناخته  کشور  در  کمتر  که  است  کرمان  استان  در 

شده است.
طوالنی ترين غار استان کرمان

طوالنی  و  مهمترين  عنوان  به  »طرنگ«  آهکی  غار 
ترين غار استان کرمان در نوع خود بی نظیر و دارای 
های  پديده   و  زيبا  بسیار  طبیعی  جلوه  های  و  مناظر 
روستای  مجاورت  در  غار  اين  است.  انگیز  شگفت 
طرنگ و کوه طرنگ در شهرستان بافت واقع شده 
است. دهانه غار حدود 6 متر است و در ارتفاع تقريبا 
طول  است.  شده  واقع  دريا  سطح  از  متری   3000
مسیر پیموده شده غار تقريبا 500 متر است و عرض 
متر   15 تا  متر  يک  بین  غار  تاالرهای  و  راهروهای 
متغیر است. در انتهای غار، حوضچه آب غار طرنگ 

وجود دارد .

ذهن  غارش  غربت  کنی  سفر  که  طرنگ  به 
چه  دهد.  می  سوق  شناخت  ناامیدی  به  را 
محل  جهان  سراسر  در  که  غارهايی  بسا 
و  هستند  بسیاری  گردشگران  آمد  و  رفت 
انجام  دانشمندانشان تحقیقات بسیار در آن ها 
غار  ترين  طوالنی  که  غار  اين  اما  دهند  می 
استان است را تنها معدود افرادی می شناسند 
سخت  دلیل  به  گردشگرانش  از  بسیاری  و 
بودن مسیر ورودی غار از ديدن زيبايی های 

آن محروم می شوند.
از  که  کرمان  استان  آبی  غار  طوالنی ترين 
اکوتوريسمی  فردترين سايت های  به  منحصر 

بودن  دارا  با  غار  اين  می شود.  محسوب  کشور 
و  ها  داالن  و  درونش  در  فرد  منحصر  رودخانه 
گردشگران  و  مانده  ناشناخته  نظیر  بی  تاالرهای 
اند رودخانه درون اين  محدودی هستند که توانسته 

غار را ببینند.
غار طرنگ، در مسیر  دو سويه توجه و عدم توجه

قنديل های زيبا و چند متری از يک سو و رودخانه 
طرنگ که در اين غار جاری است تلفیقی از زيبايی 
و رمز و راز را ايجاد کرده و تمام اقدامات صورت 
گرفته به وسیله کوهنوردی و مردم محلی است. اين 
غار مملو از مناظر بی نظیر و شگفت انگیز است و به 
دلیل آهکی بودن و فرسايش آبی صورت گرفته در 
غار گردشگران شاهد ايجاد مناظر زيبا بر پیکره اين 
غار هستند. گردشگرانی که به اين منطقه می آيند يا 
يا کوهنوردان  و  بافت هستند  مردم محلی شهرستان 
شنیده  را  آن  زيبايی های  آوازه  که  نوردانی  غار  و 
محل  اين  به  طبیعت  های  ناديده  برای کشف  و  اند 
ساير  از  بسیار کمتر  غار  اين  آوازه  می کنند.اما  سفر 
غارها به گوش گردشگران و طبیعت گردان داخلی 

و خارجی رسیده است.
غار طرنگ با توجه به اينکه مدت زمان زيادی توسط 
مصون  تغییرات  نظر  از  مانده  ناشناخته  گردشگران 
کمترين  که  است  غارهايی  از  يکی  و  است  مانده 

خاصی  محیط های  غارها  است.  داشته  را  تغییرات 
هستند که با گذر از آنها می توان به بخش های مهمی 
از تاريخ دست يافت. خوشبختانه غارهايی که امکان 
و  تجهیزات  با  بايد  و  نیست  ساده  آنها  به  دسترسی 
علم غارنوردی و کوهنوردی به آنها وارد شد، کمتر 

دستخوش تغییرات دست بشر شده اند.
در مسیر ورود به غار طرنگ از دو سد خاکی گذر 
زيبايی  بر  طبیعی  درياچه  همچون  که  کرد  خواهیم 

اين فضا افزوده است.
غار طرنگ و استانداردهای گردشگری

اين غار در گذشته توسط هییت کوهنوردی کرمان 
غار  های  دهلیز  و  ها  داالن  و  مسیرها  و  شناسايی 
.در  اند  شده  گذاری  نام  وبعضا  گذاری  عالمت 
راهنمايی  جهت  هم  هايی  وفلش  عاليم  غار  طول 
مسیرهای  رنگ  قرمز  های  .فلش  دارد  وجود  افراد 
ناشناخته و يا بن بست غار را نشان می دهد و فلش 
های سفید رنگ که مسیرهای مطمئن جهت رفتن به 
انتهای غار را نشان می دهند رفتن به داخل اين غار و 
پیمودن مسیر های ايمن آن تا رسیدن به انتهای مناطق 
احتیاج  آب،  دارای  حفرهای  ابتدای  و  آن  خشک 
با تجربه ای دارد که قبال  افراد خبره و  به راهنمايی 
مسیرهای اين غار را پیموده اند .بر اثر تردد زياد در 
غارممکن است گرد و غبار در هوا پخش شود که 

بهتر است از ماسکهای طبی استفاده شود.

مراتع  از  هکتار   ۱۰۰ به  آتش سوزی   
اصله   ۵۰۰ زد؛  خسارت  بافت  جنگلی 

درخت ارس طعمه حریق شد

در  حريق  گفت:  کرمان  استان  طبیعی  منابع  مديرکل 
منطقه جنگلی بافت به 100 هکتار از مراتع خسارت زد 

و 500 اصله درخت ارس طعمه حريق شد.
روز گذشته  که  حريقی  به  اشاره  با  رجبی زاده  مهدی 
بافت  در منطقه جنگلی پشتکوه و گدارسبز شهرستان 
از  پوشیده  منطقه  اين  داشت:  اظهار  پیوست  وقوع  به 
ارس  ارزشمند درختان  به ويژه گونه  درختان جنگلی 

است.
مديرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان 
جمعه  روز  ظهر   12 ساعت  حريق  اينکه  به  اشاره  با 
بوقوع پیوست ادامه داد: متاسفانه به دلیل وزش باد در 

منطقه حريق به سرعت گسترش پیدا کرد.
نیروهای  کمک  با  حريق  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
بسیجیان  و  سپاه  نیروهای  طبیعی،  منابع  يگان حفاظت 
زيست  محیط  و  احمر  نیروهای جمعیت هالل  منطقه، 
و مديريت بحران استانداری کرمان و شهرستان بافت 
و حضور چشمگیر نیروهای مردمی در ساعت 8 شب 

کنترل شد.
منطقه  در  گذشته  روز  عملیات  در  افزود:  رجبی زاده 
برای  بافت  شهرستان  گدارسبز  و  پشتکوه  جنگلی 
به  متعلق  بالگرد  فروند  يک  استان  در  بار  نخستین 
نیروها  جابه جايی  به  نسبت  ماهان  هواپیمايی  شرکت 

اقدام کرد.
 100 حدود  مساحتی  در  حريق  اين  اينکه  بیان  با  وی 
گدارسبز  و  پشتکوه  جنگلی  عرصه  و  مراتع  از  هکتار 
اين  جريان  در  گفت:  است  داده  رخ  بافت  شهرستان 
حريق حداقل 500 اصله انواع درختان جنگلی به ويژه 
تعداد قابل توجهی درخت با ارزش ارس دچار آسیب 

جدی شده و طعمه حريق شدند.

اعتبارمحوربافت-سیرجانتامینمیشود

به سرزمین چنار و غاری خفته در خاک سفر باید کرد

عینک 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
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رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  تعاون  مدير 
هزار   10 تاکنون  گفت:  کرمان  استان  اجتماعی 
اين  در  گرايش   20 قالب  در  تعاونی  شرکت 
استان تشکیل شده که از اين تعداد پنجهزار و 48 
مورد با اشتغالزايی 54هزار و 365 نفر فعال است.

حال  در  اينکه  به  اشاره  با  خواجه زاده  محمد 
حاضر بخش تعاونی کشور با رويکردی متفاوت 
و  از حالت کودکی  در حال خروج  از گذشته 
تعاونی  افزود: بخش  بلوغ است   به مرحله  ورود 
نیازمند  خود  سريع  توسعه  و  رشد  برای  کشور 

پوست اندازی است.
تکنولوژی،  و  بهره وری  به  داد:توجه  ادامه  وی 
اهمیت دادن به نقش و کارکردهای تعاونی در 
از جمله  اين کشورها  تجارب  از  استفاده  و  دنیا 
مورد  اندازی  پوست  اين  در  که  است  مواردی 

توجه قرار گرفته است.
مدير تعاون اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان با بیان اينکه امروز رويکرد معاونت 
با  تعاون  توسعه  و  نوآوری  مراکز  ايجاد  تعاون 
کارهای  و  از کسب  و حمايت  شناسايی  هدف 
بخش  به  آن ها  ورود  و  نوبنیان  و  بنیان  دانش 
به  انديشکده تعاون  تعاونی کشور است، گفت: 
عنوان نوعی سازمان ويژه برای تفکر و پژوهش 
تولید  و  تصمیم سازی  سیاست سازی،  حوزه  در 
تاسیس  حال  در  میان رشته ای  مطالعات  ايده، 
ايده پردازی  و  جمع انديشی  اصل  بر  که  است 
توسعه  و  تحول  بستر  مهم  اين  و  بوده  استوار 

بخش تعاون را فراهم می کند.
اتاقک  به  تعاونی ها  تبديل  اينکه  بیان  با  وی 
شیشه ای و افزايش و بهبود شفافیت نیز با هدف 
بخش  اجتماعی  سرمايه  بهبود  و  برند  بازسازی 
کرد:   تصريح  می شود  دنبال  جديت  با  تعاون 
بهبود و افزايش نظارت ها و ايجاد و بهره برداری 
از سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون از جمله 

اقدامات در اين خصوص است.

توجه  کرد:  خاطرنشان  خواجه زاده 
گفتمان  ترجمه  و  تسهیل گری  به 
اهدافی  ديگر  از  جامعه  برای  تعاون 
می باشد با تاسیس شبکه تعاونی های 

تسهیل گران در حال پیگیری است.
کرمان  استان  اينکه  به  اشاره  با  وی 
يکی از  قطب های کشاورزی کشور 
بیشترين  کرد:  خاطرنشان  است 
بخش  در  استان  در  تعاونی  تشکیل 
خدمات  بخش  سپس  و  کشاورزی 
بخش های  در  آن  از  بعد  و  است 
شکل  مسکن  و  توزيعی  و  تولیدی 

سیرجان،  کرمان،  شهرستان های  و  است  گرفته 
جیرفت، بم و رفسنجان نیز بیشترين تعداد تشکیل 

تعاونی را در استان به خود اختصاص داده اند.
اتحاديه در  از تشکیل 46  خواجه زاده  همچنین 
سطح استان خبرداد و گفت: در حال حاضر 25 

اتحاديه فعال در حال انجام فعالیت است .
مدير تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تعاون  بخش  برجسته  اقدامات  به  کرمان  استان 
و  کرد  اشاره  سالجاری  ماهه  سه  و   98 سال  در 
افزود: قريب 190 شرکت تعاونی با گرايش های 
برنامه  به  نسبت  درصدی   100 رشد  با  مختلف 
ابالغی وزارتخانه شکل گرفته که منجر به ايجاد 
بیش از 3000نفر فرصت شغلی ايجاد شده است.

در  استان کرمان  تعاون  بخش  اينکه  بیان  با  وی 
رتبه بندی سال97  موفق به کسب رتبه نخست در 
کشور شد و در بخش تشکیل تعاونی در سال 98 
نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داده است  
تصريح کرد: در سال 99 نیز با توجه به راه اندازی 
سامانه جامع و هوشمند تعاون تا پايان خرداد ماه 
تعداد 157 درخواست تشکیل شرکت تعاونی در 
سامانه به ثبت رسیده که متقاضیان ثبت شرکت 
تعاونی  تشکیل  قانونی  مراحل  انجام  حال  در 
هستند و در سه ماهه نخست امسال هشت شرکت 

تعاونی نیزدر حال انجام تشريفات ثبتی هستند.
توانمندسازی  راستای  در  داد:  ادامه  خواجه زاده 
سرفصل های  براساس  تعاونی ها  آموزش  و 
آموزشی و برنامه های اعالمی قريب به 90 هزار 
برگزار  اين راستا  نفر ساعت دوره آموزشی در 

شده است.
وی افزود: در سال 98  معاونت تعاون اداره کل 
شتابدهی  و  نوآوری  مرکز  راه اندازی  به  موفق 
تخصصی بخش تعاون  با تخصیص اعتبار اولیه 

يکهزار و 300 میلیون ريال، در استان شد.
مدير تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان پیگیری طرح آينده پژوهی تعاون 
و  تعاون گران  نخبگان،  با حضور   1404 افق  در 
برنامه  تعاون،پیگیری  بخش  اجتماعی  شرکای 
 88000 تحقق  با  تعاونی  شرکت های  صادرات 
برنامه  به  نسبت  رشد  درصد   118 با  دالر  هزار 
آسیب  تعاونی های  معرفی  و  وزارتخانه،پیگیری 
تخصیص  اعتبارت  جذب  و  کرونا  از  ديده 
توسعه  بانک  طريق  از  تعاونی   10 برای  يافته 
باشگاه های  اندازی  راه  و  ايجاد  پیگیری  و 
و  عالی  آموزش  مراکز  در  کارآفرينی  و  تعاون 
اقدامات  جمله  از  را  استان  سراسر  دانشگاه های 

انجام شده در حوزه تعاون عنوان کرد.

ريیس دانشگاه علوم پزشکی سیرجان:
تکمیل  سیرجان  های  بیمارستان  ظرفیت 

شده است

هم  اينکه  به  اشاره  با  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ريیس 
اظهار  باشد  می  قرمز  وضعیت  در  سیرجان  شهرستان  اکنون 
بستری  ابتالی جديد  کرد: طی 24 ساعت گذشته، 14 مورد 
به  ابتال  از  ناشی  فوتی  مورد  خوشبختانه  اما  داشتیم  را  شده 

کوويد 19 نداشتیم
در  تیرماه   23 دوشنبه  شامگاه  محمدی"  "غالمعباس  دکتر 
جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعیت شیوع ويروس کرونا 
با  گذشته  هفته   2 طی  متاسفانه  گفت:  سیرجان  شهرستان  در 
ابتال  از  ناشی  افزايش روند موارد مراجعه کنندگان و بستری 
به ويروس کرونا در شهرستان سیرجان مواجه بوديم به طوری 
که هم اکنون ظرفیت دو بیمارستان اين شهرستان تکمیل شده 

است.
وی با اشاره به اينکه هم اکنون شهرستان سیرجان در وضعیت 
قرمز  می باشد اظهار کرد: طی 24 ساعت گذشته، 14 مورد 
ابتالی جديد بستری شده را داشتیم اما خوشبختانه مورد فوتی 

ناشی از ابتال به کوويد 19 نداشتیم
ريیس دانشگاه علوم پزشکی سیرجان با انتقاد از اينکه برخی 
اکنون  هم  کرد:  اظهار  اند  نگرفته  جدی  را  کرونا  موضوع 
اجتماعات بزرگترين عامل انتقال ويروس در سطح شهرستان 
از  پیشگیری  راه  بهترين  ماسک  از  استفاده  و  است  سیرجان 

شیوع ويروس در سطح جامعه است.

تولد 4 قلو ها در جیرفت

دوشنبه 23 تیرماه در بیمارستان آيت اهلل کاشانی جیرفت يک 
مادر طی اولین زايمان خود چهار قلو به دنیا آورد.

کاشانی جیرفت گفت:  اله  آيت  بیمارستان  رئیس  عارفی  لیال 
امروز در بیمارستان آيت اهلل کاشانی جیرفت، مادر 36 ساله در 

زايمان اول خود 4 قلو بدنیا آورد.
در    99 23تیر  روز  نازايی،  سال   7 از  بعد  مادر  اين  افزود:  او 

بیمارستان کاشانی جیرفت چهار قلو دختر زايمان کرد.
او از طبیعی و عمومی بودن حال نوزدان و مادر آن ها خبر داد 

و افزود: حال مادر و نوزادان خوب و رضايت بخش است.
ريیس بیمارستان کاشانی جیرفت گفت: ارديبهشت امسال در 
شب 21 ماه مبارک رمضان نیز در بیمارستان کاشانی جیرفت 

نوزادان 3 قلو دختر به دنیا آمدند.

کرونا جان ۲4۷ نفر را در کرمان گرفت

جان  مجموع   ، کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
باختگان ابتالی قطعی به کوويد 19 در استان کرمان از ابتدا 

شیوع بیماری تا کنون را 247 نفر اعالم کرد.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  شفیعی  مهدی 
کرمان  استان  در  کرونا  بیماری  وضعیت  خصوص  در 
در  اکنون  به ويروس کرونا هم  ابتال   دلیل  گفت:334نفربه 

بیمارستان های استان کرمان بستری هستند.
دانشگاه  حوزه  در  نفر  تعداد195  اين  از   : کرد  تصريح  او 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  نفر  کرمان،31  پزشکی  علوم 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 12  نفرحوزه   56، رفسنجان 
دانشکده  حوزه  نفر  بم،40  پزشکی  علوم  دانشگاه  نفرحوزه 

علوم پزشکی سیرجان بستری هستند.
شفیعی تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در 
2638مورد  را  تاکنون  ويروس  شیوع  ابتدا  از  کرمان  استان 

عنوان کرد.
او بااشاره به اينکه طی 24 ساعته گذشته  57نفر در بیمارستان 
اند  شده  بستری  کرونا  بیماری  اثر  بر  کرمان  استان  های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  مورد   45 تعداد  اين  افزود:از 
رفسنجان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  مورد   2 و  کرمان 
حوزه  مورد   8 و  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  2مورد 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان شناسايی شده اند.
 24 در   19 کوويد  به  ابتال  قطعی  های  فوتی  تعداد  شفیعی 
در  نفر   6 گفت:   و  کرد  اعالم  نفر   13 را  گذشته  ساعت 
شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت  های  شهرستان  نفر   6
دانشگاه  پوشش  تحت  های  شهرستان  نفر  يک  و  جیرفت 

علوم پزشکی رفسنجان فوت شده است.
او مجموع جان باختگان ابتالی قطعی به کوويد 19 از ابتدا 

شیوع بیماری کرونا تا کنون را 247 نفر اعالم کرد.

به  کمک  شیوه های  از  یکی  درمانی  پالسما 
مبتالیان کرونا

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: بهبود يافتگان 
بیماری کرونا که در حال حاضر 28 روز از بهبودی آن ها می گذرد، 

می توانند به ياری مبتاليان کرونا بشتابند.
ابوسعیدی معاون  رستمی معاون علوم پزشکی جیرفتُشبیر رستمی 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
به  مبتال  بیماران  درمان  برای  کرونا  بهبوديافتگان  خون  پالسمای 

کرونا استفاده می شود.
او افزود: بهبوديافتگان کرونايی در جنوب کرمان که شرايط الزم 
را دارند به شکرانه سالمتی خود برای اهدای خون به مراکز انتقال 

خون مراجعه کنند.  
کمک  خون  پالسمای  اهدای  کرد:  تصريح  ابوسعیدی  رستمی 
بزرگی به مبتاليان است و بهبوديافتگان به شکرانه بهبود و سالمتی 
خود با اهدای پالسما که هديه الهی است در درمان بیماران مبتال 
به کرونا در جنوب کرمان ما را ياری کنند و گامی مهم در اين 

زمینه بردارند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: میانگین سنی 
اهداکنندگان پالسما توسط بهبود يافتگان بین 18 تا 65 سال است 
آن ها  بهبودی  از  روز   28 حاضر  حال  در  که  يافتگانی  بهبود  و 
مبتاليان  ياری  به  خداپسندانه  امر  اين  در  می توانند  می گذرد،  

بشتابند.
رستمی ابوسعیدی از آمادگی معاونت درمان و مرکز انتقال خون 
در  افزود:  و  داد  خبر  اهداکنندگان  با  همکاری  جهت  جیرفت 
صورت داشتن هر گونه سوال با شماره 43318003 سازمان انتقال 
هماهنگی  و  مشاوره  راهنمايی،  جهت  همچنین  و  جیرفت  خون 
اياب و ذهاب رايگان شما عزيزان با شماره تلفن 03443264516 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تماس حاصل نمائید.

او اهدای پالسمای خون توسط بهبوديافتگان را راهی برای بهبود 
پروتکل های  همه  اظهارداشت:  و  دانست   19 کوويد  به  مبتاليان 
بهداشتی به طور دقیق در مراکز انتقال خون در زمان اهدای خون 

رعايت می شود و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
از  يکی  را  درمانی  پالسما  کرد:  تصريح  ابوسعیدی  رستمی 
دارو  هیچ  اينکه  به  توجه  با  و  است  مبتاليان  به  شیوه های کمک 
با  لذا  ندارد  وجود  کوويد19  به  مبتاليان  درمان  برای  واکسنی  و 

اهدای پالسما می توانیم به بیماران بدحال کمک کنیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: افرادی که 28 
روز از اعالم نتیجه مثبت تست کرونا آن ها نیز می گذرد می توانند 
يافتگان  بهبود  از  و  کنند  مراجعه  جیرفت  خون  انتقال  مرکز  به 
بیماری کرونا خواشمنديم برای درمان بیماران مبتال به کرونا هرچه 

سريعتر نسبت به اهدای خون خود اقدام کنند.

سوختن مرد 4۰ ساله بر روی ترانس برق

شهرداری  ايمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
کرمان از برق گرفتگی مرد 40 ساله بر باالی ترانس برق با 60 

درصد سوختگی خبر داد.
و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی  جهانشاهی  رسول  محمد 
تیر   23 امروز  صبح  گفت:  کرمان   شهرداری  ايمنی  خدمات 
ماه فردی 40 ساله در میدان پژوهش ابتدای بلوار هشت بهشت 
اقدام به باال رفتن از ترانس برق می کند و به محض رسیدن به 

ترانس برق فشار قوی دچار برق گرفتگی می شود.
 125 سامانه  به  دقیقه   25 و   8 ساعت  در  حادثه  اين  افزود:  او 
سازمان آتش نشانی اطالع داده شد که سريعا نجاتگران سازمان 
ايستگاه های 9 و 3 در محل  از  ايمنی  نشانی و خدمات  آتش 
به  را  فرد حادثه ديده  برق  قطع جريان  از  يافته و پس  حضور 
سطح زمین منتقل کرده و تحويل امدادگران اورژانس حاضر 

در محل دادند.
فرد  کرمان،  اورژانس  گزارش  طبق  داشت:  بیان  جهانشاهی 
حادثه ديده دچار 60 درصد سوختگی از نوع درجه سه شده 

است.

 12 ثبت  از  کرمان  استان  دارايی  مديرکل 
استان  ادارات  مازاد  ساختمان  و  ملک  هزار 
و  ملک  هزار   6 از  بیش  گفت:  و  داد  خبر 

ساختمان اداری ثبت نشده است.
راهبری  حمید شیخ اسدی در جلسه شورای 
حضور  با  که  کرمان  استان  مديريت  توسعه 
اظهار  شد  برگزار  کرمان  استاندار  فدائی 
و  امالک  شناسايی  قانون  برابر  داشت: 
ساختمان های مازاد ادارات استان کرمان در 

دستور کار است.
وی با بیان اينکه 100 درصد منابع فروش اين 
امالک به استان ها برگشت خواهد شد افزود: 

امکان هزينه 50 درصد اين مبلغ برای پرداخت 
حق پاداش بازنشستگان آن اداره وجود دارد.

کرمان  استان  دارايی  و  اقتصادی  امور  مديرکل 
 14 تبصره  برابر  موضوع  اين  اينکه  عنوان  با 
قانون بودجه سال 99 است گفت: برای استان ها 
بودجه  درصد   3.5 و  شده  مشخص  سهمیه ای 

استان ها از اين طريق تامین می شود.
وی با بیان اينکه 2 هزار و 236 میلیارد تومان سهم 
استان کرمان است که بر اين سهمیه اعتراض هم 
شده افزود: چرا که قیمت ملک در استان کرمان 

نسبت به ساير استان ها متفاوت است.
پیشبرد  جز  راهی  اينکه  به  اشاره  با  شیخ اسدی 
شود  پیگیری  بايد  و  نیست  بودجه ای  اهداف 

عملکردی  اجرايی  دستگاه های  چنانچه  گفت: 
بودجه ای  تخصیص های  در  باشند  نداشته 

سال های آينده دچار چالش می شوند.
وی با بیان اينکه متاسفانه بسیاری از دستگاه های 
اجرايی استان کرمان در اين زمینه مقاومت کرده 
و امالک خود را در سامانه ثبت نمی کنند افزود: 
تاکنون 12 هزار ملک و ساختمان اداری استان 
هنوز  می شود  پیش بینی  و  شده  ثبت  سامانه  در 
بیش از 6 هزار ملک و ساختمان اداری در استان 

ثبت سامانه نشده است.
مديرکل امور اقتصادی و دارايی استان کرمان با 
اشاره به اينکه مديران امالکی را به عنوان مازاد 
معرفی کنند که ضرورتی بر استفاده آنها نیست 
پايان  پاداش  تومان  میلیارد  نیم  و  يک  گفت: 

استان  دارايی  و  اقتصاد  اداره  در  خدمت 
بايد پرداخت شود که منابع نداريم و اين 

قانون يک راه برای تامین بودجه است.
اجرايی  برای  است  نیاز  اينکه  بیان  با  وی 
شدن اين قانون هر هفته در استان جلسات 
با  اين مسئله  حدود يک ساعته تشکیل و 
قانون  اين  افزود:  شود  پیگیری  جديت 
مشمول تمام دستگاه های اجرايی استان به 

جز قوه قضائیه می شود.
شیخ اسدی با اشاره به اينکه از محل فروش 
اين امالک مازاد 50 درصد صرف تکمیل 
پروژه های نیمه تمام همان اداره در استان 
و مابقی آن برای پرداخت پاداش پايان خدمت 
بازنشستگی کارمندان هزينه می شود ادامه داد: بر 
اساس ضوابط قانونی تخصیص، تعمیر و تجهیز 
ماشین آالت نیز  بايد از اين روش تامین بودجه 

شود.
باشند که  داشته  توجه  مديران  اينکه  بیان  با  وی 
تخصیص   و  است  مهمی  موضوع  مسئله  اين 
اين  بر  بعد  سال های  بودجه  در  آنها  اعتبارات 
بدهی  تهاتر  بحث  گفت:  می شود  انجام  اساس 
ادارات استان با پیمانکاران و ساير ادارات را نیز 
مانند  امیدواريم  و  کرد  خواهیم  پیگیری  امسال 
سال گذشته بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

مدير آبفای کرمان گفت: اقدامات 
آب  مشکل  حل  برای  شده  انجام 
و  نمی خورد  امسال  درد  به  کرمان 
انشعابات غیرمجاز فشار مازادی به 

شبکه وارد کرد.
حمید صمدانی در جمع خبرنگاران 
با اشاره مشکل آب در شهر کرمان 
و جلساتی که با استاندار و فرماندار 
آب  وضعیت  با  ارتباط  در  کرمان 
اظهار  شده  برگزار  کرمان  شهر 
برای  استان  مديران  عزم  داشت: 
پايدار  و  مدت  طوالنی  تامین 
کرمان جزم شده و حل اين معضل 

برای طوالنی مدت در حال پیگیری است.
به  کرمان  استان  مسئوالن  اينکه  بیان  با  وی 
جهت  را  مخازن  اطمینان  ظريب  تا  هستند  فکر 
آبگیری تامین کنند افزود: واقعیت اين است که 
اقدامات انجام شده برای حل اين چالش به درد 

امسال نمی خورد.
مدير آب و فاضالب شهرستان کرمان ادامه داد: 
مشکل  کمترين  با  را  امسال  تابستان  اينکه  برای 
مصرف  مردم  خود  بايد  بگذاريم  سر  پشت 
امکان  حد  در  و  کرده  مديريت  را  خود  آب 

صرفه جويی داشته باشند.
وی با اشاره به وجود اشتراک های غیرمجاز در 
حاشیه شهر کرمان و فشار مازادی که به صورت 
غیرقانونی به شبکه مصرف وارد می شود تصريح 
دارد  استان ها وجود  تمام  در  کرد: حاشیه نشینی 
بر  و  نیست  کم  کرمان  شهر  در  معضل  اين  و 

مصرف آب شهر کرمان اثرگذاشته است.

هفته  اين  در  تا  مقرر شد  اينکه  بیان  با  صمدانی 
جلساتی را با حضور استاندار و فرماندار کرمان 
شود  تکلیف  تعیین  مسئله  اين  تا  باشیم  داشته 
راهکاری  جلسات  اين  در  است  قرار  افزود: 
انديشیده شود تا هم بتوانیم پاسخگوی مشترکان 
اضافه  برای  راهکاری  هم  و  بوده  خود  متعهد 
مصرف آب در حاشیه شهر کرمان داشته باشیم.

وی با بیان اينکه توان تولید آب شهر کرمان هزار 
پیک  زمان  در  است گفت:  ثانیه  بر  لیتر   950 و 
مصرف نزديک به 3 هزار لیتر بر ثانیه نیاز آبیی 
کمبود  ثانیه  بر  لیتر  هزار  که  است  کرمان  شهر 

داريم.
بیان  با  کرمان  شهرستان  فاضالب  و  آب  مدير 
اينکه در پیک گرما استفاده از کولرهای آبی هم 
به اين مسئله دامن می زند افزود: کولرهای آبی 
لیتر در شبانه روز مصرف  به طور میانگین 500 

آب دارند.

وی با اشاره به وجود 200 تا 250 هزار 
مصرف  و  کرمان  شهر  در  آبی  کولر 
آب آنها گفت: اين مسئله نیز مزيد بر 
ويروس  شیوع  ديگر  سوی  از  و  علت 
کرونا و رعايت پروتکل های بهداشتی 
برده  باال  حدی  تا  را  آب  مصرف  نیز 

است.
کرمان  شهر  در  اينکه  بیان  با  صمدانی 
نداريم  آب  توزيع  شبکه  بندی  زون 
پمپاژ  ايستگاه های  دلیل  اين  به  افزود: 
شبکه  تمام  فشار  کرمان  شهر  آب 

توزيع آب شهر را تامین می کنند.
وی با بیان اينکه در مناطقی مانند سیدی 
به دلیل اينکه در ارتفاع خاصی قرار گرفته و از 
سوی ديگر وجود تعدادی اشتراک غیرمجاز در 
انتقال آب با  منطقه و قرار گرفتن در آخر خط 
التهاب بیشتری در تامین آب روبه روست گفت: 
انجام نشده و  از سوی ديگر نوسازی شبکه هم 
رشد جمعیتی و رشد ساخت و سازها باعث شده 
که مصرف آب اين منطقه بیشتر شود و به همین 
التهاب  دچار  کرمان  شهر  در  که  زمانی  علت 
آب می شويم منطقه سیدی تاثیر بیشتری از اين 

التهابات دارد.
بیان  با  کرمان  شهرستان  فاضالب  و  آب  مدير 
دلیل  به  کرمان  شهر  مناطق  از  برخی  در  اينکه 
تراکم باالی جمعیت کمبود آب بیشتر از ديگر 
کرد:  تصريح  می دهد  نشان  را  خود  شهر  نقاط 
کرمان  شهرستان  کل  که  است  اين  واقعیت 
مناطق  برخی  در  و  روبه روست  آب  چالش  با 

مجبور به آبرسانی سیار هستیم.

ایجاد ۱۰هزار تعاونی با بیش از ۲۰ گرایش در استان کرمان

۱۲ هزار ملک و ساختمان مازاد ادارات استان کرمان در سامانه ثبت شده است

 انشعابات غیرمجاز فشار مازادی به شبکه آب کرمان وارد کرد
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک 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 1398603619013000534مورخ 1398/11/12هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهناز کاشف گنج دره فرزند عباس به شماره شناسنامه 
913 صادره از رابر در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 459/20 مترمربع قسمتی از پالک 2174 
فرعی از 12- اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان امام خیابان منتظری کوچه محضر 
قديم خريداری از مالک رسمی ايراندخت ياسائی مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/5/13

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف7(

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رسمی(
آگهی مزايده اموال غیر منقول کالسه پرونده 9800048

نظر به اينکه آقای حسین سعید به عنوان بدهکار و راهن پرونده نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت 
تعیین شده اقدام ننموده لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
مصوب سال 1386 و بنا به درخواست بستانکار ششدانگ خانه پالک 3 فرعی از 1944 اصلی بخش 40 
کرمان که در صفحه 567 دفتر جلد 46 ذيل شماره 7334 ثبت و سند مالکیت به نام حسین سعید صادر 
شده است با حدود اربعه: شماالً به طول 17/25 متر ديواری مشترک با پالک 2فرعی از 1944 اصلی 
باقیمانده شرقاً بطول 13/40 متر درب و ديواريست به کوچه جنوباٌ بطول 17/15متر ديواری مشترک 
با پالک  1 فرعی  از 1944 اصلی غرباً در دو قسمت اول بطول 11/25 متر ديواری مشترک با پالک 
2 فرعی از 1980 اصلی دوم به طول 2/35 متر ديواری مشترک با پالک 1 فرعی از 1963 اصلی و به 
مساحت 232 مترمربع و طبق سند رهنی شماره 17928- 1392/2/22 دفتر خانه 65 بافت در قبال مبلغ 
670/000/000 ريال در رهن بانک سپه بافت قرار گرفته است و طبق نظر کارشناس رسمی به آدرس 
بافت بلوار امام کوچه شماره 50 واقع شده و اعالم شده که مساحت عرصه 232 مترمربع و به ارزش 
2/134/400/000 ريال و اعیان در دو قسمت و بدين شرح ساختمان مسکونی دو طبقه آجری با سقف 
طاق ضربی و نمای سنگ سفید به مساحت 176 مترمربع شامل همکف به مساحت 139 مترمربع و طبقه 
اول به مساحت 37 مترمربع به ارزش کل 968/000/000 ريال. انباری و سرويس بهداشتی در مجاورت 
کوچه در ضلع شرقی ملک به مساحت 30 مترمربع به ارزش 90/000/000 ريال.انشعابات آب برق تک 
فاز گاز تلفن به ارزش 100/000/000 ريال محوطه سازی و حصارکشی 150/000/000 ريال و عنوان 
شده ارزش ملک به شرط طلق و بالمعارض بودن به مبلغ 3/442/400/000 ريال)سه میلیاردوچهارصد 
و چهل و دو میلیون و چهارصد هزار ريال(تقويم و ارزيابی شده است پالک فوق از ساعت 9 الی 12 
روز سه شنبه مورخ 1399/5/7 در اداره ثبت اسناد بافت واقع خ امام کوچه جنب فرمانداری از طريق 
مزايده به فروش می رسد مزايده از مبلغ سه میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون و چهارصدهزار 
ريال )3/442/400/000 ريال(شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی گردد،مزايده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد،ضمناً طبق ماده 136 اصالح آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده در صد)10درصد ( 
از مبلغ پايه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در جلسه مزايده است 
برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب 
صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واريز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد در اين صورت عملیات 

فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد.
تاريخ انتشار:يکشنبه 1399/4/22 

محمد محسن قزوينی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بافت

آگهی ثبتی
به شماره ثبت 1627 و شناسه ملی  بوتیا شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت آرمان معتمد  آگهی 

14005124734 به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 1398/11/10 تصمیمات ذيل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی بافت – استان کرمان – شهرستان بافت بخش مرکزی، محله بلوار فردوسی 
کوچه نقیبی، کوچه  فردوسی 16، پالک 26، طبقه همکف کد پستی 7851744519 تغییر يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   59 شناسنامه  داراي  احمد  فرزند  پريزاد  صديقه 
زاد  پری  احمد  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/16  شماره9900330 
فرزند محمد به شناسنامه 21 در تاريخ 1399/3/15 در شهر بافت فوت شده 

و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فاطمه پری زاد به ش ملی 3130811257 متولد1338 فرزند متوفی.

2- صديقه پری زاد به ش ملی 3130799192 متولد1335 فرزند متوفی.

3- حکیمه پری زاد به ش ملی 3130819622 متولد1340 فرزند متوفی.
4- مهديه پری زاد به ش ملی 3130084861 متولد1360 فرزند متوفی.
5- مريم پری زاد به ش ملی 3130971807 متولد1362 فرزند متوفی.

6- محمد پری زاد به ش ملی 3130830340 متولد1342 فرزند متوفی.
7- هل اندام امام بخش به ش ملی 3130219498 متولد1327همسر متوفی.

لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه 
اشخاصی  نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  يا  يا شخص  دارد  اعتراض  کسی 
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
شناسنامه  داراي  علی  بخش  فرزند  پور  احمدی  غالمحسین  آقای 
3131406844 به شرح دادخواست شماره9900286 مورخ99/4/8 توضیح 
در   418 شناسنامه  به  حسین  فرزند  پور  احمدی  علی  بخش  شادروان  داده 
تاريخ 1391/2/10 در روستای جمیل آباد فوت شده و وراثت منحصر حین 

الفوت وي عبارتند از:
1-زادعلی احمدی پور به ش ملی 3131406844 متولد1339 فرزند متوفی.

فرزند  متولد1331   3131378093 ملی  ش  به  پور  احمدی  غالمحسین   -2
متوفی.

3- دلشاد احمدی پور به ش ملی 3130699112 متولد1337 فرزند متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه 
اشخاصی  نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  يا  يا شخص  دارد  اعتراض  کسی 
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
خانم زيبا کريمی گوغری فرزند همت علی داراي شناسنامه 736 به شرح 
فاطمه  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/16  دادخواست شماره9900329 
کريمی گوغری فرزند نادعلی به شناسنامه 567 در تاريخ 1389/1/12 در 

شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
فرزند  متولد1329   3130616098 ملی  ش  به  گوغری  کريمی  1-تابنده 

متوفیه.
2- زيبا کريمی گوغری به ش ملی 3130576861 متولد1340 فرزند متوفیه.

فرزند  متولد1333   3131383501 ملی  ش  به  گوغری  کريمی  صديقه   -3
متوفیه.

لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه 

اشخاصی  نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  يا  يا شخص  دارد  اعتراض  کسی 
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
خانم طیبه يزدی يحیی آبادی فرزند رجب داراي شناسنامه 4889 به شرح 
دادخواست شماره9900305 مورخ99/4/16 توضیح داده شادروان اسمعیل 
حسن پور عسکری فرزند نوروزعلی به شناسنامه 5 در تاريخ 1399/4/2 در 

شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
متولد1384   3060745277 ملی  ش  به  پورعسکری  حسن  مهدی  1-امیر 

فرزند متوفی.
2-مهديس حسن پورعسکری به ش ملی 3060904219 متولد1387 فرزند 

متوفی.
همسر  متولد1358   3070301738 ملی  ش  به  آبادی  يحیی  يزدی  3-طیبه 

متوفی.
متولد1322   3179437448 ملی  ش  به  عسکری  پور  حسن  4-نوروزعلی 

پدر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه 
اشخاصی  نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  يا  يا شخص  دارد  اعتراض  کسی 
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 زيور شهابی نژاد فرزند يارا... داراي شناسنامه 466 به شرح دادخواست 
نژاد  داده شادروان حاجیه شهابی  توضیح  شماره9900337 مورخ99/4/21 
فرزند عوض به شناسنامه 43 در تاريخ 1396/1/27 در شهربافت فوت شده 

و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
فرزند  متولد1318   3131196343 ملی  ش  به  نژاد  شهابی  علی  1-محب 

متوفیه.
2- زيور شهابی نژاد به ش ملی 3130527524 متولد1339 فرزند متوفیه.

3- جواهر شهابی نژاد به ش ملی 3130529772 متولد1329 فرزند متوفیه.
4- زينب شهابی نژاد به ش ملی 3131228458 متولد1336 فرزند متوفیه.
5- بصیره شهابی نژاد به ش ملی 3130480307 متولد1325 فرزند متوفیه.

لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه 
اشخاصی  نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  يا  يا شخص  دارد  اعتراض  کسی 
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   - شناسنامه  داراي  کوهزاد  فرزند  پورمند  اکبر  آقای 
زاده  تقی  نسا  شاه  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/21  شماره9900338 
شول فرزند امیرقلی به شناسنامه 56 در تاريخ 1390/5/11 در شهربافت فوت 

شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-اکبرپورمند به ش ملی 3130140311 متولد1332 فرزند متوفیه.

2- اصغر پورمند به ش ملی 3130140301 متولد1330 فرزند متوفیه.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه 
اشخاصی  نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  يا  يا شخص  دارد  اعتراض  کسی 
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

دادنامه
عمومی)حقوقی(  دادگاه  اول  شعبه   9709983470100663 کالسه  پرونده 

دادگستری شهرستان بافت تصمیم نهايی 9709973470101562
به  امینی زاده فرزند عباس  با وکالت خانم آتنا  اقتصاد  بانک مهر  خواهان: 
نشانی استان کرمان-شهرستان بافت-شهر بافت خ امام روبروی دادگستری

نشانی  به  عبدالحسین  فرزند  اسکری  جعفری  مهديه  1-خانم  خواندگان: 
استان کرمان-شهرستان بافت- شهر بافت خ امام طبقه فوقانی بانک توسعه 
المکان  نشانی مجهول  به  فرزند عبدالحسین  تعاون 2-خانم راضیه جعفری 
شهرستان  کرمان-   استان  نشانی  اصغربه  فرزند  نژاد  رجائی  ثريا  خانم   -3
بافت –شهر بافت طبقه باالی بانک توسعه تعاون.آقای محمد سیوندی پور 
فرزند خدامراد به نشانی استان کرمان- شهرستان سیرجان- شهر سیرجان خ 

شريعتی دادسرای عمومی و انقالب
تاديه 3- مطالبه  خواسته ها:1-مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر 

خسارت دادرسی
رای دادگاه

در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم آتنا امینی زاده 
به طرفیت1- مهديه جعفری اسکری فرزند عبدالحسین2- محمد سیوندی 
پور فرزند خدامراد 3- ثريا رجائی نژاد فرزند اصغر 4- راضیه جعفری فرزند 
بابت يک  مبلغ 341/000/000 ريال  به  به خواسته مطالبه وجه  عبدالحسین 
تاخیر  احتساب خسارت  با  مورخ 97/5/11  به شماره 993597  فقره چک 
تاديه به انضمام کلیه خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنايت 
به مجموع اوراق و محتويات پرونده از جمله دادخواست تقديمی، تصوير 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به اينکه 
چک  پرداخت  بر  مبنی  دلیلی  و  شده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  خواندگان 
ارائه ننموده لذا با احراز اشتغال ذمه خواندگان مستنداً به مواد 198 و 519 
و 515 قانون آيین دادرسی مدنی و مواد 313 و 314 قانون تجارت خوانده 
را به پرداخت مبلغ 341/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
11/410/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتاديه از تاريخ مطالبه وجه چک 97/5/11 
لغايت اجرای حکم طبق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ايران در حق خواهان صادر می نمايد رای صادره نسبت به راضیه 
حضوری  محسوب  غیابی  نژاد  رجايی  ثريا  و  سیوندی  محمد  جعفری- 
واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  محسوب 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجديدنظر در 
محاکم محترم تجديدنظر مرکز استان می باشد و نسبت به مهديه جعفری 
رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر استان کرمان می باشد

ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اينکه  بیان  با  کرمان  استان  )صمت( 
اين  صنفی  واحدهای  کرونا  شرايط 
اين  استان را دچار چالش کرد، گفت: 
و  خانوار  سبد  با  مستقیم  ارتباط  مساله 
زندگی مردم دارد و در تالشیم که آن 

را مديريت کنیم.
مهدی حسینی نژاد در ديدار با فرماندهی 
افزايش  افزود:  کرمان  استان  انتظامی 
با  مستقیم  نقشی  خانوار  سبد  در  قیمت 
برای  لذا  اقتصاد خانوار دارد  زندگی و 

رفع اين مشکل ابتدا کاالهای اساسی در سبد 
خانوار را احصا کرديم.

عوامل  برخی  همچنین  داشت:  اظهار  وی 
تخصیص  جمله  از  بازار  تامین  در  بیرونی 
نیافتن ارز يارانه ای به میزان نیاز استان توسط 
کرده  ايجاد  چالش  بازار  در  مرکزی  بانک 

است.
ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: استان کرمان ساالنه به 70 هزار 
ارز  با  آن  تن  هزار   10 و  دارد  نیاز  تن شکر 
يارانه ای و مابقی با نرخ آزاد تامین می شود 

لذا شاهد اختالف قیمت در بازار هستیم.
در  کاالها  قیمت  اختالف  داشت:  بیان  وی 
بازار، بدبینی در جامعه را گسترش می دهد و 
در اين میان برخی افراد از آن سوءاستفاده و 
دست به احتکار و گرانفروشی می زنند و اين 

امر بازار را دچار چالش می کند.
حسینی نژاد با بیان اينکه از تمامی ظرفیت ها 

برای تامین و نظارت بر بازار استفاده می کنیم 
همکاری  رابطه  اين  در  اماکن  حوزه  افزود: 
در  مردم  انتظارات  به  اما  دارد  ما  با  مطلوبی 
پاسخ  توانیم  نمی  بازار  بر  نظارت  و  تامین 
دهیم و تالش ها برای مديريت بازار در حال 

افزايش است.
20 هزار میلیارد تومان طرح امسال در کرمان 

افتتاح می شود
گذشته  های  سال  طی  کرد:  تصريح  وی 
ارز  نرخ  افزايش  و  ها  تحريم  ناماليمات 
حوزه  بر  مستقیمی  تاثیر  سوخت  قیمت  و 
کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
را  فشارها  اين  نیز  کرونا  داستان  و  گذاشته 
لذا تالش می کنیم آسیب های  افزايش داد 
با  ارتباط  و در  برسانیم  به حداقل  اين حوزه 

عموم مردم اين موضوع را مديريت کنیم.
ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
در  خوبی  گذاری  سرمايه  گفت:  کرمان 
به ظرفیت ها  با توجه  حوزه صنعت و معدن 

و سند برنامه در استان انجام شده و اين 
برنامه ريزی کرمان را به قطب فوالدی 
استفاده  و درپی  تبديل می کند  کشور 
سازی  قطعه  صنايع  احداث  ظرفیت  از 
در  اشتغال  رفع مشکل  برای  فراوری  و 
ابر   28 اينکه  بیان  با  وی  هستیم.  استان 
کارخانه را در استان شکل داديم که از 
ظرفیت آنان در توسعه استان استفاده می 
شود عنوان کرد: اين واحدهای بزرگ 
بردسیر،  سیرجان،  های  شهرستان  در 
زرند، شهربابک و کرمان فعالیت دارند 
و در شهرستان های راور که ظرفیتی نداشتیم 
نیز با آمايش سرزمینی صنايع فوالد را به اين 

منطقه برديم.
با  ها  کارخانه  اين  داد:  ادامه  حسینی نژاد 
سرمايه  تومان  میلیارد  هزار   160 امروز  نرخ 
کار  آغاز  در  رقم  اين  که  داشته اند  گذاری 
45 هزار میلیارد تومان بود و تمامی اين طرح 
ها يا تحقق يافته يا بیش از 95 درصد پیشرفت 

فیزيکی دارند.
تومان  میلیارد  هزار   10 از  بیش  افزود:  وی 
افتتاح کرديم  استان کرمان  طرح هرسال در 
و امسال 20 هزار میلیارد تومان برنامه ريزی 
ماه  آن  تومان  میلیارد  هزار  چهار  که  شده 
بهره  به  جمهوری  ريیس  حضور  با  گذشته 
وجود  با  دهد  می  نشان  که  رسید  برداری 
چالش ها در اين حوزه اتفاقات خوبی افتاده 

است.

استان  استثنايی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
آموزان  دانش  سنجش  آغاز  از  کرمان 
دو  در  و  تیرماه   29 از  استان  اولی  کالس 

مرحله خبر داد.
توجه  با  امسال  اينکه  بیان  با  صفوی  عباس 
نوآموزان  سنجش  کرونا  ويروس  شیوع  به 
کالس اول با تاخیر و از 29 تیرماه در استان 
اظهار داشت: سنجش  کرمان آغاز می شود 
دبستان  به  ورود  بدو  برای  آموزان  دانش 

کالس تا 20 شهريورماه ادامه دارد.
سنجش  نوبت گیری  اينکه  به  اشاره  با  وی 
نوبت گیری  پايگاه  هزار   3 در  نوآموزان 
ابتدايی  مدارس  همان  که  کرمان  استان 
هستند از  15 تیرماه آغاز شده است افزود: 
پايگاه   30 در  آموزان  دانش  سنجش  کار 
پايگاه   21 که  می شود  انجام  استان  سنجش 
ثابت و 9 پايگاه سنجش سیار است. رئیس 
کرمان  استان  استثنايی  پرورش  و  آموزش 
هزار   60 سنجش  گذشته  سال  اينکه  بیان  با 
در  دبستانی  پیش  و  اول  کالس  نوآموز 
انجام  کرمان  استان  سراسر  سنجش  پايگاه 
امسال  که  می شود  پیش بینی  گفت:  شد 
آموز کالس  دانش  و 500  هزار  حدود 29 
به  ورود  برای  نفر  هزار   30 حدود  و  اول 
دوره پیش دبستانی در استان کرمان سنجش 

شوند.
به  توجه  با  امسال  اينکه  به  اشاره  با  وی 

کرونا  ويروس  شیوع 
برای  ويژه ای  شرايط 
آموزان  دانش  سنجش 
تا  شده  گرفته  نظر  در 
آموزان  دانش  سالمت 
در حد امکان حفظ شود 
برای حفظ  امسال  افزود: 
بهداشتی  پروتکل های 
سنجش  کرونا  با  مقابله 
دو  در  آموزان  دانش 

مرحله انجام می شود.
اينکه  بیان  با  صفوی 

آموزان  دانش  سنجش  شهريور  اواخر  تا 
کالس اول و در ادامه از اول مهرماه سنجش 
عنوان  می شود  آغاز  دبستانی  پیش  بچه های 
پروتکل های  رعايت  گام  نخستین  در  کرد: 
را  آموزان  دانش  سنجش  ظرفیت  بهداشتی 
مرحله  در  نفر  هزار   30 حدود  يعنی  نصف 

اول کاهش داديم.
اينکه در هر روز 20 دانش  به  اشاره  با  وی 
کرمان  استان  سنجش  پايگاه  هر  در  آموز 
دانش  و  والدين  گفت:  می شود  پذيرش 

آموزان ملزم به استفاده از ماسک هستند.
استان  استثنايی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
بهداشتی  امکانات  اينکه  به  اشاره  با  کرمان 
مواد  و  ماسک  جمله  از  پايگاه  هر  برای 
سطوح  و  دست  برای  کننده  ضدعفونی 

حفظ  برای  افزود:  است  شده  خريداری 
انتظار  اتاق  رعايت فاصله گذاری اجتماعی 
مناسب در نظر گرفته شده و برای ضدعفونی 
بهتر وسايل دو سری ابزار سنجش خريداری 

شده است.
ارزيابی هايی  مهمترين  اينکه  بیان  با  وی 
شود  انجام  پايگاهها  اين  در  است  قرار  که 
قد،  شامل  سالمت  مراقبت  ارزيابی های 
بهداشت  جسمی حرکتی،  مشکالت  وزن، 
پوست، مو، دهان و دندان، ارزيابی شنوايی 
و بینايی، ارزيابی اوتیسم و ارزيابی آمادگی 
تحصیلی است گفت: در صورتی که دانش 
آموزی مشکوک به اختالل خاصی باشد به 
سه پايگاه تخصصی برای ارزيابی های بیشتر 

ارجاع داده می شوند.

ريیس صمت: 

کرونا بازار کرمان را دچار چالش کرد

 سنجش دانش آموزان کالس اولی استان کرمان از ۲۹ تیرماه آغاز می شود

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
از  ارسالی  نیابت شماره 1398021001562530  اجرای  بافت در  احکام حقوقی دادگستري  اجراي 
اجرای احکام مدنی سیرجان و در پرونده کالسه 980499 اجرايی در نظر دارد، پالک 709 فرعی 
از 1 اصلی واقع در بخش 41 کرمان شهرستان بافت  از ماترک مظفر سلجوقی فرزند بهزاد به مبلغ 
پنج میلیارد و ششصد و هشت میلیون ريال)شش دانگ( به فروش برساند ضمنا ملک موصوف ثبت 
و دارای پالک ثبتی و مفروز وبا کاربری)خانه باغ( و ثبت می باشد و در اجاره نمی باشد)مدارکی 
دال بر اجاره بودن ارائه نگرديده است(، ملک مذکور دارای 2204/3 متر مربع عرصه و 150 مترمربع 
مزايده  باشد،لذا  می  برق  و  امتیازات آب  نیز  و  درختان گردو  و  تیرآهن  و  بلوک  مصالح  با  اعیان 
در تاريخ 1399/5/21 روز سه شنبه ساعت 10 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان 
ده درصد  و  توسط کارشناس شروع  ارزيابي شده  قیمت  و  برگزار  دادسرا  نماينده  با حضور  بافت 
مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف 
متقاضیان  مي گردد.بنابراين  تمديد  مزايده  و  دولت ضبط  نفع صندوق  به  اولیه  ده درصد  متقاضي 
خريد در صورت تمايل مي توانند تا مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن 
بازديد از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل 
اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ بهاء )کارشناسی( را فی 
به  مزايده  از ساعت شروع  بعد  به درخواست هايی که  نمايد ضمناً  تسلیم  اجرا  به قسمت  المجلس 
اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمناً آدرس ملک : شهرستان بافت 

خبر باالخیابان اصلی می باشد. 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 122(

آگهي مزایده )نوبت دوم(
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 9409973470100604 شعبه اول 
حقوقی بافت و در پرونده کالسه 940800 اجرايی در نظر دارد سهم االرث آقای قلندر مرادی فرزند 
از پالک های 1- پالک 529 اصلی  فرزند احمد  ماترک مرحوم عوض مرادی زاده  از  را  عوض 
بخش 40 کرمان به آدرس بافت بلوار شهید بهشتی باالتر از چهار راه بانک ملی با کاربری )تجاری 
( به میزان 6 سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان به مساحت 50/30 مترمربع عرصه و اعیان در دو 
طبقه به صورت طاق ضربی و اسکلت فلز و دارای دو انشعاب آب و دو انشعاب برق و يک انشعاب 
گاز و تلفن می باشد، که ارزش کل ششدانگ ملک 4/616/000/000 ريال و سهم قلندر مرادی 
مبلغ سیصدو بیست و نه میلیون و هفتصدو ده هزار ريال ارزيابی گرديده که از اين میزان يک هشتم 
سهم همسران مرحوم عوض مرادی به میزان 41/210/000 ريال کسر و باقیمانده مبلغ 288/500/000 
ريال بابت مهريه پرداخت می گردد2- 2 فرعی از 2133 اصلی بخش 40 کرمان واقع در بافت بلوار 
امام روبروی بانک رسالت با کاربری)تجاری( به میزان 6 سهم مشاع از 96 سهم پالک فوق دارای 
عرصه 33/20 مترمربع و اعیان دو طبقه با سقف آجر آهنی و اسکلت فلز احداث شده و دارای امتیاز 
برق دو عدد و آب و گاز هر کدام يک عدد می باشد ارزش کل ششدانگ 1/618/000/000 ريال 
و سهم قلندر مرادی مبلغ 115/620/000 هزار ريال ارزيابی گرديده که از اين میزان يک هشتم سهم 
همسران مرحوم عوض مرادی به مبلغ 14/445/000 ريال کسر و باقیمانده به میزان 101/175/000 
ريال بابت مهريه پرداخت می گردد 3- پالک 1 فرعی از 2092 اصلی بخش 40 کرمان به آدرس 
بافت بلوار امام خمینی روبروی بانک رسالت با کاربری)تجاری، مسکونی( به میزان 6 سهم از 96 
سهم پالک فوق دارای 334/5 مترمربع عرصه که قسمتی مشمول عقب نشینی و کسر شده است، تا 
عمق 5 متر بصورت واحد تجاری بوده و جبهه دوم واحد مسکونی است اعیان تجاری 56/75 مترمربع 
و اعیان مسکونی 145 مترمربع و اعیان طبقه اول مسکونی قسمتی روی تجاری و مابقی روی مسکونی 
همکف قرار گرفته به مساحت 102 مترمربع می باشد و اعیان دو طبقه با سقف آجر آهنی و اسکلت 
فلز احداث شده است، ملک دارای امتیازات برق دو عدد و آب و گاز هرکدام يک عدد می باشد 
ارزش کل ششدانگ ملک 5/888/500/000 ريال و سهم قلندر مرادی 420/600/000 ريال ارزيابی 
گرديده که از اين میزان يک هشتم سهم همسران مرحوم عوض مرادی به مبلغ 52/570/000 ريال 
کسر و باقیمانده به میزان 368/030/000 ريال بابت مهريه پرداخت می گردد،ضمناً امالک فوق ثبت 
و دارای پالک ثبتی و مفروز و ثبت می باشند و در اجاره نمی باشند)مدارکی دال بر اجاره بودن 
ارائه نگرديده است(، لذا مزايده در تاريخ 1399/5/19 روز يکشنبه ساعت 10 صبح در محل اجراي 
توسط  شده  ارزيابي  قیمت  و  برگزار  دادسرا  نماينده  حضور  با  بافت  شهرستان  دادگستري  احکام 
اخذ  برنده  از  معین  مهلت  مابقی ظرف  المجلس  فی  پیشنهادی  مبلغ  درصد  ده  و  کارشناس شروع 
خواهد شد. در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تمديد 
مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا  مدت 5 روز قبل از روزی که برای 
فروش معین شده ضمن بازديد از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الک ومهر شده تا قبل 
از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ 
بها)کارشناسی را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايند ضمناً به درخواستهای که بعد از ساعت 

شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت)م الف 109(

آگهي حصروراثت
شماره9900348  دادخواست  شرح  به   4 شناسنامه  داراي  امرا...  فرزند  جهانداری  خلیل  آقای 
مورخ99/4/22 توضیح داده شادروان پری جان راسخی فرزند غالمعلی به شناسنامه 549 در تاريخ 

1380/9/3 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-خلیل جهانداری به ش ملی 3131105852 متولد1330 فرزند متوفیه.
2- طیب جهانداری به ش ملی 3131127899 متولد1338 فرزند متوفیه.
3- طاهر جهانداری به ش ملی 3131121998 متولد1336 فرزند متوفیه.

4- دادخدا جهانداری به ش ملی 3131114223 متولد1333 فرزند متوفیه.
5- سعدا...جهانداری به ش ملی 3131121998 متولد1326 فرزند متوفیه.

6- شمس الدين جهانداری به ش ملی 3131121998 متولد1347 فرزند متوفیه.
7- کشور جهانداری به ش ملی 3130277277 متولد1343 فرزند متوفیه.

8- حشمت جهانداری به ش ملی 3131143691 متولد1345 فرزند متوفیه.
9- تابنده جهانداری به ش ملی 3130278583 متولد1353 فرزند متوفیه.

10- امان ا... جهانداری به ش ملی 3130268863 متولد1301 همسر متوفیه.
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 1شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900347  دادخواست  شرح  به   4 شناسنامه  داراي  ا...  امان  فرزند  جهانداری  خلیل  آقای 
تاريخ  در   184 شناسنامه  به  امرا...  فرزند  جهانداری  ا...  امان  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/22 

1383/12/16 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-خلیل جهانداری به ش ملی 3131105852 متولد1330 فرزند متوفیه.
2- طیب جهانداری به ش ملی 3131127899 متولد1338 فرزند متوفیه.
3- طاهر جهانداری به ش ملی 3131121998 متولد1336 فرزند متوفیه.

4- دادخدا جهانداری به ش ملی 3131114223 متولد1333 فرزند متوفیه.
5- سعدا...جهانداری به ش ملی 3131121998 متولد1326 فرزند متوفیه.

6- شمس الدين جهانداری به ش ملی 3131121998 متولد1347 فرزند متوفیه.
7- کشور جهانداری به ش ملی 3130277277 متولد1343 فرزند متوفیه.

8- حشمت جهانداری به ش ملی 3131143691 متولد1345 فرزند متوفیه.
9- تابنده جهانداری به ش ملی 3130278583 متولد1353 فرزند متوفیه.

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 1شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم فهیمه بیگزاده جاللی فرزند صحت يار داراي شناسنامه 826 به شرح دادخواست شماره9900333 
در   392 شناسنامه  به  مراد  فرزند  بیگزاده جاللی  يار  شادروان صحت  داده  توضیح  مورخ99/4/22 

تاريخ 1399/1/5 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-پرويزبیگزاده جاللی به ش ملی 3130028587 متولد1348 فرزند متوفی.

2- سعید بیگزاده جاللی به ش ملی 3130860770 متولد1350 فرزند متوفی.
3- حمید بیگزاده جاللی به ش ملی 3130879080 متولد1354 فرزند متوفی.
4- وحید بیگزاده جاللی به ش ملی 3130058680 متولد1357 فرزند متوفی.

5- حجت بیگزاده جاللی به ش ملی 3131485108 متولد1365 فرزند متوفی.
6-  رامین بیگزاده جاللی به ش ملی 3131514957 متولد1367 فرزند متوفی.

7- امین بیگزاده جاللی به ش ملی 3120143235 متولد1371 فرزند متوفی.
8- پروين بیگزاده جاللی به ش ملی 3130031081 متولد1352 فرزند متوفی.
9- فهیمه بیگزاده جاللی به ش ملی 3130988076 متولد1363 فرزند متوفی.

10- رحیمه بیگزاده جاللی به ش ملی 3130963456 متولد1361 فرزند متوفی.
11- تهمینه بیگزاده جاللی به ش ملی 3130930590 متولد1359 فرزند متوفی.

12- رقیه حمزه لو به ش ملی 3130762957 متولد1323 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 1شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   1 شناسنامه  داراي  غالمحسین  فرزند  کوه  شیب  رجائی  فاطمه  خانم 
فیض  فرزند  کوه  شیب  رجائی  غالمحسین  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/15  شماره9900314 
الفوت  منحصر حین  وراثت  و  فوت شده  بافت  در شهر  تاريخ 1396/3/4  در  شناسنامه 522  به  ا... 

وي عبارتند از:
1-اسماعیل رجايی شیب کوه به ش ملی 3130072543 متولد1357 فرزند متوفی.

2- اکبر رجايی شیب کوه به ش ملی 3131035072 متولد1342 فرزند متوفی.
3- عیسی رجايی شیب کوه به ش ملی 3131049022 متولد1350 فرزند متوفی.
4- ولی رجايی شیب کوه به ش ملی 31310268004 متولد1338 فرزند متوفی.

5- عصمت رجايی شیب کوه به ش ملی 3130237143 متولد1343 فرزند متوفی.
6-فاطمه رجايی شیب کوه به ش ملی 3131053021 متولد1352 فرزند متوفی.

7- نصرت رجايی نژاد به ش ملی 3130997237 متولد1313 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 1شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره990312  دادخواست  شرح  به   9 شناسنامه  داراي  شمسعلی  فرزند  شفیعی  اصغر  علی  آقای 
تاريخ  در   5058 شناسنامه  به  ا...  لطف  فرزند  دانشی  فاطمه  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/14 

1382/6/2 در شهر بندرعباس فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-- منوچهر شفیعی بافتی به ش ملی 3130750320 متولد1317 فرزند متوفی.

2- منصور شفیعی بافتی به ش ملی 3130755999 متولد1320 فرزند متوفی.
3- علی اکبر شفیعی بافتی به ش ملی 3130773339 متولد1328 فرزند متوفی.
4- علی اصغر شفیعی بافتی به ش ملی 3130768981متولد1326 فرزند متوفی.

5- زهرا شفیعی بافتی به ش ملی 3130783431 متولد1331 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 1شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای معصومه شفیعی بافتی فرزند عباس داراي شناسنامه 35143 به شرح دادخواست شماره9900330 
بافتی فرزند سید حسن به شناسنامه 8 در تاريخ  مورخ99/4/18 توضیح داده شادروان کبری موسوی 

1380/12/8 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-غالمرضا شفیعی بافتی به ش ملی 2992521167متولد1349 فرزند متوفی.

2- محمدرضا شفیعی بافتی به ش ملی 2992606715 متولد1356 فرزند متوفی.
3- معصومه شفیعی بافتی به ش ملی 2990349774 متولد1343 فرزند متوفی.

4- بتول شفیعی بافتی به ش ملی 2991454814 متولد1346 فرزند متوفی.
5- مريم شفیعی بافتی به ش ش 480 متولد1354 فرزند متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
آقای علی اصغر شفیعی بافتی فرزند شمسعلی داراي شناسنامه - به شرح دادخواست شماره9900318 
تاريخ  در   36 شناسنامه  به  شمسعلی  فرزند  بافتی  شفیعی  عباس  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/14 

1378/10/28 در شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-غالمرضا شفیعی بافتی به ش ملی 2992521167متولد1349 فرزند متوفی.

2- محمدرضا شفیعی بافتی به ش ملی 2992606715 متولد1356 فرزند متوفی.
3- معصومه شفیعی بافتی به ش ملی 2990349774 متولد1343 فرزند متوفی.

4- بتول شفیعی بافتی به ش ملی 2991454814 متولد1346 فرزند متوفی.
5- مريم شفیعی بافتی به ش ش 480 متولد1354 فرزند متوفی.

6- کبری موسوی بافتی به ش ملی 3130752978 متولد1319 همسر متوفی.
7- فاطمه دانشی به ش ملی 3390080661 متولد1290 مادر 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

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3130768981 شناسنامه  داراي  شمسعلی  فرزند  بافتی  شفیعی  اصغر  علی  آقای 
اکبربه شناسنامه  فرزند  بافتی  داده شادروان شمسعلی شفیعی  توضیح  شماره9900317 مورخ99/4/14 

1738 در تاريخ 1360/2/14 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-علی اصغر شفیعی بافتی به ش ملی 3130768981 متولد1326 فرزند متوفی.

2- منصور شفیعی بافتی به ش ملی 3130755969 متولد1320 فرزند متوفی.
3- علی اکبر شفیعی بافتی به ش ملی 3130773339 متولد1328 فرزند متوفی.

4- منوچهر شفیعی بافتی به ش ملی 3130750320 متولد1317 فرزند متوفی.
5- عباس شفیعی بافتی به ش ش 36 متولد1315 فرزند متوفی.

6- زهرا شفیعی بافتی به ش ملی 3130783431 متولد1331 فرزند متوفی.

7- کبری شفیعی بافتی به ش ملی 313794476 متولد1334 فرزند متوفی.
8- فاطمه دانشی به ش ملی 3390080661 متولد1290 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

آگهي حصروراثت
شماره9900325  دادخواست  شرح  به   88 شناسنامه  داراي  سلیمان  فرزند  میرزاحی  پروين  خانم 
تاريخ  در   2156 شناسنامه  به  شکرا...  فرزند  زاده   علی  سکینه  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/18 

1387/5/28 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-امیر میرزاحی  به ش ملی 3130024832 متولد1332 فرزند متوفی.

2- پروين میرزاحی به ش ملی 3130783865 متولد1331 فرزند متوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  يکي  در  نوبت  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

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

آگهي حصروراثت
خانم صغری محسنی پور تکلو فرزند خوبیار داراي شناسنامه 208 به شرح دادخواست شماره9900343 
تاريخ  در   6 شناسنامه  به  بیگ  لطفعلی  فرزند  نژاد  بهرام  سنوبر  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/21 

1390/5/13 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-صغری محسنی پور تکلو به ش ملی 3130834796 متولد1343 فرزند متوفی.

2- خوبیار محسنی تکلو فرزند خدايار به ش ملی 3130091939 متولد1314 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

آگهي حصروراثت
آقای محمود اباذری فرزند حسین داراي شناسنامه 3130312757 به شرح دادخواست شماره9900285 
تاريخ  در  شناسنامه 62  به  مراد  فرزند  ده هوجی  اسد  بنی  داده شادروان گوهر  توضیح  مورخ99/4/3 

1391/7/28 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-عبدا... اباذری به ش ملی 3131109513 متولد1331 فرزند متوفی.
2- حسن اباذری به ش ملی 3131101717 متولد1328 فرزند متوفی.
3- محمد اباذری به ش ملی 3131118131 متولد1334 فرزند متوفی.

4- يوسف اباذری به ش ملی 3131142685 متولد1344 فرزند متوفی.

5- محمود اباذری به ش ملی 3130312757 متولد1347 فرزند متوفی.
6-هاجر اباذری به ش ملی 3131136898 متولد1341 فرزند متوفی.
7- زيور اباذری به ش ملی 3131104759 متولد1329 فرزند متوفی.

8- جمال خاتون اباذری به ش ملی 3130312838 متولد1339 فرزند متوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  يکي  در  نوبت  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت
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انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

و  مخدر  مواد  الکی،  مشروبات  از  استفاده 
تصادفات  وقوع  در  ریسک  روانگردان خطر 

را تا ۱۰ برابر افزایش می دهد

برابر بند ب ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
مشروبات  مصرف  دلیل  به  راننده  ارادگی  بی  و  مستی 
وسیله  توقیف  بر  عالوه  شود  اثبات  گردان  روان  و  الکی 
نقلیه و اعمال جريمه به مبلغ چهارصدو هشت هزار تومان، 
گواهینامه راننده نیز به مدت شش ماه ضبط و برای راننده 
خودروهای شخصی 10 نمره منفی و راننده وسايل عمومی 
و سنگین 20 نمره منفی اعمال می گردد. ضمناً در قانون 
مشروبات  کننده  مصرف  شخص  برای  اسالمی  مجازات 
در  حبس  و  تعزيری  مجازات  و  تازيانه  ضربه   80 الکلی 
نظر گرفته شده است. رانندگان گرامی! بیائید با رانندگی 
با سرعت مطمئنه و رعايت قوانین و مقررات راهنمايی و 

رانندگی حافظ جان خود و ديگران باشیم.
سروان ايمان منظری توکلی- سرپرست پلیس راهور 
شهرستان بافت

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارزوئیه خبر داد:
دام های  برفکی  واکسیناسیون تب  اجرای طرح 

سنگین در ارزوئیه
روزنامه  نگار  خبر  با  وگو  درگفت  پور  معتمدی  صولت 
های  دام  برفکی  تب  واکسیناسیون  طرح  گفت:  حکمت 
سنگین درارزوئیه به صورت رايگان درحال اجرا می باشد.

تاريخ1399/04/05شروع  از  طرح  اين  اول  گفت:فاز  وی 
هاومناطق  گاوداری  واکسیناسیون  واولويت  است  شده 

درمعرض خطر می باشد.
اهمیت  برفکی  تب  گفت:بیماری  پور  معتمدی  صولت 
بسیار زيادی دارد ورعايت بهداشت دامداری وبرنامه های 
قرنطینه ای در کنار واکسیناسیون موثر است برای پیشگیری 

از اين بیماری
ومسری  عفونی  بیماری  يک  برفکی  تب  گفت:  ايشان 
ويروسی است که موجب بیمارشدن حیوانات زوج سم از 
جمله گاو وگوسفند می شود ودرصورت شیوع،خسارات 

فراوانی را به واحد های پرورش دام وارد می کند .
در  تلفات  برايجاد  عالوه  بیماری  اين  اينکه  بیان  با  وی 
شود  می  ها  دام  در  تولید  کاهش  جوان،باعث  های  دام 
چشم،وجود  آبريزش  شديد،  تب  کرد:ايجاد  خاطرنشان 
از  حیوان  ولنگش  وسم  دهان  شدن  زخم  دهان،  در  کف 

عاليم بیماری تب برفکی است .
دام  ونقل  حمل  از  نمود  تقاضا  دامداران  از  پايان  :در  وی 
وخريد دام از دالالن دوره گرد خود داری نموده ودر امر 

واکسیناسیون با اکیپ های عملیاتی همکاری نمايند .

طرح های دستور کار کمیسیون ها و 
صحن  شورای عالی استانها

در  سبز  فضای  گسترش  و  قانون حفظ  اصالح  طرح 
شهرها که از کمیسیون سالمت و محیط زيست ارسال 
پیشنهادات   با  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  بود  شده 
اصالح  طرح   ، شد  تصويب  کمیسیون  در  اصالحی 
بروز  و  متعدد  داليل  به  بنا  پسماند   مديريت  قانون 
،در  کوچک  شهرهای  شهرداريهای  برای  مشکالت 

کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک رد شد 
در صحن علنی شورای عالی :

بررسی طرح دو فوريتی اساسنامه مرکز پژوهش ها رد 
و يک فوريت آن تصويب شد 

 )29( ماده  )2(ذيل  تبصره  فوريتی اصالح  طرح يک 
قانون نوسازی و عمران شهری مطرح و سه بند ان با 
اصالحاتی تصويب و ادامه آن به اجالس آتی موکول 

شد 
مشکالت  نیرو  محترم  وزير  با  مالقات  درخصوص 
نبود  مشکل   ، زردشت  سد  جمله  از  بافت  شهرستان 
 ، بخش خصوصی  طريق  از  احداث  لزوم  و  نیروگاه 
فضای  در  شهرداری  استفاده  جهت  آب  اختصاص 
معابر و کمبود  ، مشکل روشنايی  بوستان فدک  سبز 

اعتبارات مطرح شد.

بازدیدهای دوره ای از مراکز خدمات 
دامپزشکی در بافت

از نظارت  بافت  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
وبازديد مستمر اين اداره برفعالیت مراکز مايه کوبی 

و داروخانه های دامپزشکی اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار حکمت ؛ دکتر پويا امجدی  اظهار 
کرد :  در راستای حفظ وحراست از حقوق مصرف 
کنندگان ،از ابتدای سالجاری تا کنون ، تعداد37مورد 
بازديد از مراکز مايه کوبی وداروخانه های دامپزشکی 
به  اين شبکه  بازرسان وکارشناسان  شهرستان، توسط 

عمل آمده است .
وی تصريح کرد : شهرستان بافت دارای  3مرکز مايه 
میباشد  دامپزشکی  درمانی،2واحدداروخانه  و  کوبی 
وبهبود  محترم  مراجعین  رضايتمندی  درجهت  و 
براين  مستمر  وبازرسی  نظارت  مراکز،  اين  عملکرد 

مراکز ادامه دارد.
در  گرامی   دامداران   : کرد  تاکید  امجدی  دکتر 
شده  ياد  مراکز  از  تخلف  گونه  هر  مشاهده  صورت 
از طريق شماره تلفن 42423710به شبکه  ،مراتب را 

دامپزشکی بافت اطالع دهند.

از  کرمان  اسالمی  انقالب  دادگاه  رئیس  کرمان 
اطالعاتی  های  عناصر سرويس  از  تعدادی  دستگیری 

بیگانه در کرمان خبر داد.
به گزارش حکمت به نقل از دادگستری،  احمد قربانی  
تعدادی  اظهار  داشت:  خبر  اين  جزئیات  تشريح  در 
در  بیگانه  اطالعاتی  سرويس های  به  وابسته  عناصر  از 
کرمان دستگیر و پس از طی مراحل تحقیق و رسیدگی 
اعضای  از  تعدادی  نیز  و  شده   صادر  قانونی  حکم 
نیز در کرمان دستگیر شده و در  گروهک های معاند 
دادگاه انقالب اسالمی کرمان به جرم آنها رسیدگی و 

منجر به صدور حکم شده است
وی با اشاره به اينکه در اين دادگاه پرونده های امنیتی 
زيادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است، 
افزود: از جمله اين پرونده ها می توان به پرونده شرور 
اشاره  »آريا جاويدان«  و شرور  يوسفی«  احمد  »يحیی 
کرمان  استان  جنوب  منطقه  در  نامبردگان  که  کرد 
اقدامات  با  و  می کردند  آدم کشی  و  شرارت  سال ها 
ايذائی خود عالوه بر از بین بردن امنیت منطقه باعث 
و  بودند  شده  نیز  منطقه  آن  اقتصاد  رشد  رفتن  بین  از 
جداگانه ای  عملیات های  در  نفر  دو  هر  خوشبختانه 
کل  اداره  )عج(  در  زمان  امام  گمنام  سربازان  توسط 
اطالعات استان کرمان، دستگیر و به پرونده های آنها 
پس  و  رسیدگی  کرمان  اسالمی  انقالب  دادگاه  در 
به منطقه  امنیت  اعدام و اجرای آنها،  از صدور حکم 
مجدد  رشد  و  مردم  خوشحالی  باعث  و  بازگشت 

اقتصاد و سرمايه گذاری شد.
قربانی با اشاره به فعالیت چهار شعبه در دادگاه انقالب 
اين  به  پرونده  ورودی  کرد:  عنوان  کرمان،  اسالمی 
دادگاه در سال گذشته 6725 پرونده و ورودی پرونده 
بوده و در  در سه ماهه اول سال جاری 1295 پرونده 
همین بازده زمانی خروجی پرونده سال قبل 6641 فقره 
پرونده و سه ماهه سال جاری 1210 پرونده بوده است

ريیس دادگاه انقالب کرمان با اشاره به اين مطلب که 
در سال گذشته در مجموع 77 درصد ابالغیه های اين 
است،  گرفته  صورت  الکترونیکی  صورت  به  دادگاه 

نخست  ماهه  سه  در  کرد:  بیان 
امسال 81 درصد ابالغیه های به 

نحو الکترونیک بوده است. 
به  توجه  با  کرد:  عنوان  قربانی 
جهت  و  کرونا  بیماری  شیوع 
اين  سرايت  از  جلوگیری 
اجرای  در  و  زندان  به  بیماری 
قضائیه  قوه  مسئولین  تدابیر 
کل  رياست  الخصوص  علی 
مقرر  کرمان،  استان  دادگستری 
از  متهمین  عنوان  هیچ  به  شدکه 
اعزام  قضائی  مراجع  به  زندان 
و  تحقیق  جلسات  و  نشوند 
رسیدگی به صورت الکترونیکی 

و از طريق ويديو کنفرانس صورت گیرد که در اين 
راستا در سه ماهه نخست امسال 4 درصد جلسه دادگاه 
و تحقیق از طريق ويديو کنفرانس در مجتمع قضائی 
شهید باهنر کرمان صورت گرفته است که اين موضوع 
عالوه بر جلوگیری از تسری بیماری کرونا به زندان، 
بدرقه  و  اعزام  در  زيادی  بسیار  هزينه  کاهش  باعث 

متهمین از زندان تا مرجع قضائی شده است
وی در تشريح صالحیت های رسیدگی دادگاه انقالب 
به پرونده ها نیز گفت: ماده 303 قانون آئین دادرسی 
صالحیت  در  آنها  رسیدگی  که  جرائمی  به  کیفری 
دادگاه انقالب اسالمی است را تصريح کرده است اين 
جرائم عبارتند از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، 
محاربه و افساد فی االرض، بغی تبانی و اجتماع علیه 
احراق،  يا  مسلحانه  اقدام  يا  ايران  اسالمی  جمهوری 
تخريب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام ، توهین 
به مقام بنیانگذارجمهوری اسالمی ايران و مقام رهبری 
، تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش 
سازهای آن و قاچاق اسلحه و مهمات و اقالم و مواد 
قوانین  موجب  به  که  مواردی  ساير  و  کنترل  تحت 
دخالت  مثل  است  دادگاه  اين  صالحیت  در  خاص 
قاچاق  و  ممنوعه  قاچاق کاالهای  يا  پزشکی  امور  در 

کاال به صورت حرفه ای و يا سازمان يافته و يا قاچاق 
کاالکه مستلزم حبس باشد.

استان  اينکه  بر  تاکید  با  کرمان  انقالب  دادگاه  رئیس 
از  کشور  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  امر  در  کرمان 
خاطرنشان  است،  برخوردار  مطلوبی  بسیار  جايگاه 
کرد: به برکت نظام جمهوری اسالمی ايران و رهبری 
خامنه  امام  حضرت  انقالب  فرزانه  رهبر  بديل  بی 
کل  ريیس  و  قضائیه  قوه  رياست  رهنمودهای  و  ای 
دادگستری استان کرمان، همدلی و تعامل بسیار خوبی 
بین نیروهای عمل کننده اعم از نیروی انتظامی، اداره 
کل اطالعات و سپاه پاسداران استان کرمان با مراجع 
قضائی حاکم است و اين همدلی و تعامل باعث ايجاد 
موفقیت بسیار زيادی در امر مبارزه شده است چرا که 
رصدهای اطالعاتی حاکی از اين است که قاچاقچیان 
استان  از  خود  محموله های  حمل  برای  مخدر  مواد 
می  ترجیح  و  کرده  ياد  مین  میدان  عنوان  به  کرمان 
دهند تا آنجايی که می توانند از مسیر کرمان استفاده 
نکرده يا بیشترين تدابیر و امکانات خود را برای حمل 
مواد خود در اين مسیر به کار می گیرند با اين حال، 
درصد کشفیات مواد مخدر و مورد ضربه قرار گرفتن 
باندهای قاچاق مواد مخدر در اين استان بسیار باالست.

افزايش  از  کرمان  استان  ديه  ستاد  نمايندگی  مدير 
ورودی زندانیان جرائم غیرعمد خبر داد و گفت: 12 
زندانی جرايم غیرعمد استان کرمان تا پايان هفته آزاد 

می شوند.
با  کرمان  استان  ديه  ستاد  امنای  هیئت  نشست 
حضور يداله موحد رئیس کل دادگستری استان 

کرمان برگزار شد.
سید حجت اله موسوی قوام مدير نمايندگی ستاد 
اينکه  بیان  با  نشست  اين  در  کرمان  استان  ديه 
استان  در  غیرعمد  جرائم  زندانیان  ورودی های 
کرمان افزايش پیدا کرده است اظهار داشت: 91 
اثر جرائم غیرعمد  بر  ماه گذشته  نفر ظرف يک 

وارد زندان شدند.
جرائم  زندانی  نفر   189 وجود  به  اشاره  با  وی 
 66 افزود:  کرمان  استان  زندان های  در  غیرعمد 

زندان های  از  امسال  ابتدای  از  غیرعمد  زندانی جرائم 
استان کرمان آزاد شدند.

اينکه  بیان  با  کرمان  استان  ديه  ستاد  نمايندگی  مدير 
گلريزان  جشن های  کرونا  ويروس  شیوع  واسطه  به 
شد  برگزار  محدود  جمعیت  با  شهرستان ها  برخی  در 

گفت: بنگاه های اقتصادی استان کرمان کمک خوبی 
به ستاد ديه کردند و اتاق بازرگانی پیگیر اين موضوع 

بوده است.
وی با بیان اينکه در شهر کرمان در ماه مبارک رمضان 
670  میلیون تومان جذب کمک های خیرين را داشتیم 
افزايش  اين کمک ها  سال گذشته  به  نسبت  که 
زندانی   40 آزادسازی  افزود:  است  کرده  پیدا 
برنامه  در  کرمان  استان  عمد  غیر  جرائم  ديگر 

است که 12 زندانی تا پايان هفته آزاد می شوند.
يداله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان 
نیز در اين نشست اظهار داشت: تولید محتوای در 
برگزاری  امکان  که  شرايطی  در  مجازی  فضای 
اهمیت  بسیار  ندارد  وجود  گلريزان  جشن های 

دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اينکه 
فرهنگسازی  و  مجازی  فضای  در  محتوا  تولید 
انجام شود  بسیار دقیق  بايد  و  متوقف شده  نبايد 
گفت: کمیته صلح و سازش ستاد ديه بايد فعال شده و 

با شاکیان جلساتی گذاشته شود.

دستگیری تعدادی از عناصر سرویس های اطالعاتی بیگانه در کرمان

۱۲ زندانی جرایم غیرعمد استان کرمان تا پایان هفته آزاد می شوند

استان  دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  مسئول 
کرمان اعالم کرد: با توجه به اظهارات معاون سالمت 
نشخوار  طاعون  بیماری  استان  دامپزشکی  کل  اداره 
کنندگان کوچک بیماری جديد و نوظهوری نیست و 
بصورت اندمیک)بومی( در بین دامهای کشور و منطقه 
وجود دارد ولی با اقدامات اداره کل دامپزشکی استان 
در سالهای اخیر به موازات افزايش اقدامات مراقبتی و 
واکسیناسیون، تعداد کانون ها بیماری در سطح استان 

کاهش داشته است.
طاعون  بیماری  شیوع  درباره  نگارستانی"  "جواد 
کرمان  استان  در   )PPR( کوچک  نشخوارکنندگان 
گفت: مدير کل دامپزشکی استان در جلسات شورای 
نموده  تاکید  نکته  اين  بر  استان  بحران  ستاد  و  اداری 
کنندگان  نشخوار  طاعون  بیماری  اوال  که  است 
کوچک هیچ ارتباطی به طاعون انسانی نداشته و قابل 
از  مذکور  بیماری  ثانیا  و  باشد  نمی  انسان  به  انتقال 
بیماريهای بومی دامهای اهلی کشور است و با اقدامات 
دامپزشکی تحت کنترل بوده و نگرانی از بابت شیوع 
بیماری در جمعیت دامی وجود ندارد و لذا شهروندان 
استان بويژه اهالی محترم شهرستان های بافت، رابر و 

سیرجان نبايد در اثر شايعات نگران باشند.
توضیحات  بر  عالوه  جلسات  دراين  داد:  ادامه  وی 
بیماری  ماهیت  خصوص  در  دامپزشکی  کل  مدير 
توسط  استان،  سطح  در  آن  شیوع  از  نگرانی  عدم  و 
دکتر فدايی سرپرست استانداری از رسانه ها خواسته 
شد قبل از اطمینان از صحت برخی از گزارشات که 
به  نسبت  شود  می  مردم  در  وحشت  و  رعب  موجب 
انتشار آن اقدام ننمايند و بايستی صحت اطالعات را از 
دستگاههای ذيصالح مرتبط جويا شده و در ارتباط با 
بیماريهای دامی حتما با اداره کل دامپزشکی هماهنگ 

شود.

طی  متاسفانه  اينکه  بیان  با  نگارستانی 
از نشريات و  روزهای اخیر در برخی 
نادرست  اخبار  مجازی  فضای  در  نیز 
بیماری  به  مربوط  کارشناسی  غیر  و 
نمايی  بزرگ  با  استان،  وحش  حیات 
بیش از حد منتشر و موجبات نگرانی 
حالی  در  کرد:  تصريح  شد  مردم 
های  شبکه  گزارشات  براساس  که 
و  بافت  های  شهرستان  دامپزشکی 
حیات وحش  ملی  پارک  که  ارزوئیه 
قرار  ها  شهرستان  اين  حوزه  در  خبر 
از  موردی  اخیر  روزهای  در  دارد، 

کارشناسان  و  مسئولین  توسط  وحش  حیات  تلفات 
شبکه های مذکور مشاهده و گزارش نشده است و به 

نظر نمی رسد بیماری گسترش يافته باشد.
استان  دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  مسئول 
کرمان اعالم کرد: با توجه به اظهارات معاون سالمت 
نشخوار  طاعون  بیماری  استان  دامپزشکی  کل  اداره 
کنندگان کوچک بیماری جديد و نوظهوری نیست و 
بصورت اندمیک)بومی( در بین دامهای کشور و منطقه 
وجود دارد ولی با اقدامات اداره کل دامپزشکی استان 
در سالهای اخیر به موازات افزايش اقدامات مراقبتی و 
واکسیناسیون، تعداد کانون ها بیماری در سطح استان 

کاهش داشته است.
دامهای  واکسیناسیون  اينکه  بیان  با  مسئول  مقام  اين 
اهلی اطراف مناطق حفاظت شده حیات وحش استان 
بیماری  علیه  ساله  همه  و  بوده  اولويت  در  همواره 
بر  توجه  با  کرد:  اذعان  اند  شده  کوبی  مايه  مذکور 
پارک  از  مناطقی  در  زيست  محیط  کل  اداره  اعالم 
بیماری  که  »روچون«  منطقه  جمله  از  وحش  حیات 
اخیر از آنجا گزارش شده و اصطالحا پناهگاه نامیده 

اهلی  حیوانات  با  تماس  در  وحش  حیات  می شود، 
متاسفانه  باشند که  می  و عشايری(  )دامهای روستايی 
حیات  و  اهلی  دامهای  بین  بومی  بیماريهای  انتقال 

وحش اجتناب ناپذير است.
دامپزشکی  ادارات  نواحی  اين  در  داد:  ادامه  وی 
ذيربط مايه کوبی و مراقبت از بیماريهای دامی را در 
اداره  است  اما الزم  داده  قرار  اقدامات خود  سرلوحه 
تامین آبشخورهای  با تدابیر الزم و  محیط زيست هم 
بهداشتی در دوره های خشکسالی از اختالط دامهای 
در  و  نمايد  جلوگیری  المقدور  حتی  وحشی  و  اهلی 
صورت مشاهده تلفات يا نشانه بیماری سريعا مراتب را 

به دامپزشکی گزارش نمايد.
دامپزشکی  بین  همکاری  و  هماهنگی  نگارستانی 
بسیار  زمان حال  در  و  در گذشته  را  زيست  محیط  و 
مطلوب خواند و اضافه کرد: کارشناسان و دامپزشکان 
مجرب اداره کل همواره در خدمت محیط زيست و 
بوده  بیماريهای حیات وحش  تامین سالمت و درمان 

و هستند.

مردم آسوده خاطر باشند، بیماری PPR قابل انتقال به انسان نیست

سردار حسین معروفی، در ديدار با ريیس و معاونین دانشگاه 
کادر  خدمات  از  قدردانی  منظور  به  کرمان  پزشکی  علوم 
سالمت و عرض خداقوت و دستمريزاد؛ گفت: ديد اعتقادی 
و باور قلبی ما اين است اين حرکتی که در اين 5 ماه توسط 
وزارت و مجموعه نظام سالمت در کشور انجام می شود به 
فرمودند  معنا يک جهاد است و آن مطلبی که رهبری  تمام 
»کسی که در اين مجاهدت جان خود را از دست بدهد، شهید 

است« قلب انسان راضی و آرام است.
از  بخشی  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  ثاراله  سپاه  فرمانده 
جهاد در نبرد و رويارويی با دشمن است؛ جهاد نظام سالمت 
را مورد توجه قرار داد و با بیان اينکه اگر مراقبت نکنیم اين 
افزود:  از جامعه می گیرد؛  را  امید  مرموز،  منحوِس  ويروس 
نظام سالمت  اما وقتی سیستم  است  از جنود شیطان  ناامیدی 
را  امید  و  شود  می  عمل  وارد  اعتقادی  و  جهادگونه  اينقدر 
به جامعه برمی گرداند که جنود خدا حاکم شود؛ اين جهاد 

است.
وی با اشاره به اينکه اگر از روز اول توصیه های رهبری که در 
حقیقت فتوا است زيرا ايشان مرجع و امام ما است؛ مراعات 
بود؛ گفت: عده  امروز مشکالت کمتر  قطعاً  فردی می شد، 
ای، فشار روی جامعه سالمت را باور نداشتند در حالیکه نظام 
سالمت بیشترين محدوديت را دارد و نزديکان خود را نمی 

بیند؛ اگر اسم اين جهاد نیست پس چیست؟
های  رده  همه  جانبه  همه  آمادگی  اعالم  با  معروفی  سردار 
سپاه استان برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی؛ فرمايش 
رهبری مبنی بر اينکه بیمار نبايد دغدغه ای جز بیماری داشته 
و  دانست  نظام سالمت  اهمیت }ارتقای{  از  را حاکی  باشد 

گفت: سپاه تا پايان کار در اختیار کادر سالمت است و مهم 
حل مشکل مردم و کم کردن آالم مردم است و اينکه تلفات 

ندهیم.
فرمانده سپاه ثاراله استان کرمان با بیان اينکه در خدمات دهی 
يکی  و..  رفسنجان  و  سیرجان  مردم  با  زهکلوت  مردم  سپاه 
است و اين يعنی نگاه ما در خدمات دهی اعتقادی و انسانی 
نگاه  با  داشت:  اظهار  است؛  قومی  و  مذهبی  و  سیاسی  نه  و 

خدمت و نوکری به مردم آمديم.
وی با بیان اينکه سپاه ثاراله استان کرمان در جريان کرونا 154 
کارگاه ماسک راه اندازی کرده و اکنون آمادگی کامل برای 
فعال کردن کارگاه مکانیزه تولید ماسک دارد؛ گفت: سپاه، 
اين  و  بگذاريم  رقمی  يک،  هر  استانداری  و  پزشکی  علوم 
کارگاه ثابت برای استان باشد و مديريت آن را هم حاضريم 

به عهده بگیريم.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با افزودن اين مطلب که مکان 
آن را هم سپاه در اختیار می گذارد و بچه های انقالبی را هم 
پای کار می آورد؛ بیان کرد: ماسک های تولیدی را هر کجا 

شما خواستید توزيع کنید و سازمان صمت هم کمک کند.
وی با اشاره به اينکه سپاه سوله های زيادی در استان دارد که 
به همه فرماندهان دستور داده شده تا آنها را مجهز کنند و در 
صورت کمبود امکانات بیمارستانی، تخت آماده وجود داشته 
باشد و فشار را کم کنیم؛ از تجهیز اردوگاه شهید مغفوری در 
پادگان  باشد  نیاز  اگر  منطقه کوهپايه خبر داد و اعالم کرد: 
شهید بهشتی را هم تخلیه می کنیم و آموزش ها را به تعويق 

می اندازيم.
برای  آمادگی  اعالم  از  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
ضدعفونی مجدد مراکز و معابر در صورت صالحديد علوم 
السالم  علیه  مجتبی  حسن  امام  قرارگاه  شدن  فعال  پزشکی، 
از  ويژه  به  استان  های  ورودی  کنترل  در  احتمالی  نیاز  برای 
سمت بلوچستان، ارزوئیه و کهنوج در پايان هفته ها و... خبر 

داد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  ريیس  به  خطاب  در  معروفی  سردار 
کرمان گفت: در حوزه نظام سالمت شما فرمانده ما هستید؛ 
پای کار می  را  سپاه  ما  نیازهايی در کجا هست  بگويید چه 
آوريم و جانشین من با همه اختیارات با شما است؛ کنار هم 

که باشیم تولید قدرت برای خدمت به مردم می کنیم.

سردار معروفی مطرح کرد:
اعالم آمادگی سپاه ثاراله برای کمک به نظام سالمت از تجهیز سوله های 

موجود تا راه اندازی کارگاه مکانیزه ماسک


