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عامل  مدير  زمانیان  سورنا  دکتر 
صنعت  روز  در  که  بافت  فوالد 
اهالی  برای  تیرماه  دهم  معدن  و 
فوالد  مجتمع  پیشرفت  از  رسانه 
بافت گزارش می داد با بیان اين 
درون  از  جمله  اين  که  مطلب 
گفت  خواست  برمی  وجودش 
ديگران  تا  بمانیم  منتظر  نبايد 
شرايط پیشرفت را فراهم نمايند. 
و  جهادی  مديران  از  که  وی 
وارسته  و  انديشمند  شخصیتی 
از  فراتر  و  بلند  افکاری  با  و 

و  جديت  با  ملی  نگاهی  و  روزمرگی  و  زمان 
بسیار  از طرفی  فوالد  در صنايع  ناپذير  خستگی 
خدمت  به  کمر  بلند،  همت  با  فروتن  و  خاشع 
برای پیشرفت صنايع فوالد بسته و عالوه بر نگاه 
توسعه  و  فرهنگ  به  تخصصش  صرف  بخشی 
امید  کالمش  در  و  دارد.  ويژه  توجه  نیز  هنر  و 
موج می زند و شنونده مشتاق ايران و ايرانی را 
مسحور کالم امیدبخش خود می سازد و غرور 
پیام  اين  و  نمايد.  می  بارور  شنونده  در  را  ملی 
کشور  اين  تا  که  نمايد  می  منتقل  باورها  به  را 
بلند  و  دلسوز  های  شخصیت  چنین  پرورشگاه 
ثمره  که  آرمانهايش  است  انديشمندی  و  نظر 
از خود  و  مؤمن  انسان  هزاران  پايمردی  و  ايثار 
خورد  نخواهد  بست  بن  به  هرگز  است  گذشته 
و تسلیم شرايط تحمیلی غارتگران و مستکبران 
نخواهد شد. دکتر زمانیان، فوالد و صنايع وابسته 
به آن را از صنايع راهبردی و سرآمد در مباحث 
اقتصادی يک کشور می داند و در سالی که به 
المسلمین خامنه  امام  بزرگوارمان  فرمايش رهبر 
گرفته  نام  تولید  جهش  سال  گرانسنگ،  ای 
وجود  که  تنگناهايی  و  کاستیها  همه  با  گفت 
به همت  بافت  تولید مجتمع فوالد  دارد ظرفیت 
تن  به 103  اين مجتمع  مديران  و  همه کارکنان 
در ساعت رسیده که تا ظرفیت نهايی در شرايط 
مساعد فقط يک تن مانده وی ظرفیت نهايی را 
تولید  گفت  و  کرد  عنوان  ساعت  در  تن   105
103 تن رکورد است. آقای دکتر زمانیان با بیان 
اين مطلب که محصوالت تولیدی مجتمع فوالد 
مشتری  دارای  و  نظیر  کم  کیفیت  نظر  از  بافت 
هرگز  و  است.  متعدد  سفارشات  و  فراوان  های 
کیفیت را فدای کمیت نخواهیم کرد، گفت از 
آنجا که نگاه متخصصان و مديران مجتمع فوالد 
بافت تولید با کیفیت است افزود مازاد بر ظرفیت 
از کارخانه نمی توان کار کشید زيرا نُرم تولید، 
100 تن در ساعت است و تولید مازاد بر آن با در 

نظر گرفتن کیفیت مطلوب و کاالی 
عامل  مدير  است.  رکورد  پرمشتری  و  مرغوب 
آهن  تن  هزار   800 تولید  بافت  فوالد  مجتمع 
گذاری  هدف  از  را  درصد   92 بامتال  اسفنجی 
که  آنجا  از  گفت  و  کرد  عنوان  امسال  های 
گندله، مواد اولیه تولید آهن اسفنجی از کیفیت 
صد درصد برخوردار نیست و دارای نرمه و ريزه 
و شکستگی است اجازه تولید بیش از متال 92 
اعالی  و  نهايی  حد  که  حالی  در  دهد  نمی  را 
آهن و تولیدی با متال )نود و سه و نیم( درصد 
نشاط  و  امیدبخش  گزارشات  ديگر  از  است. 
آور مديرعامل مجتمع فوالد بافت، گزارش راه 
اندازی فاز دوم مجتمع تولید آهن اين کارخانه 
تولید  و  گندله  تن  هزار  با ظرفیت 800  که  بود 
گندله دو نیم میلیون تنی در محل مجتمع است 
از  کثیری  جمع  برای  اشتغالزايی  بر  عالوه  که 
مردم و مؤثر در رشد و توسعه شهر بافت تاثیرات 
زيادی دارد. وی احداث و بهره برداری فاز دوم 
را ظرف سه سال عنوان کرد و گفت قرارداد سه 
ساله و بازپرداخت سال اول از خرداد 1400 آغاز 
می شود و حدود 500 نفر اشتغالزايی مستقیم و 
غیر مستقیم دارد که کنسرسیوم پیمانکاران شامل 
چین  فوالد  ملی  شرکت  و  ايرانی  شرکت  دو 
خط  شدن  کشیده  گفت  زمانیان  دکتر  هستند. 
انتقال برق 400 کیلو وات، خط گاز مصرفی که 
در 57 کیلومتری بافت قرار دارد و قرار داد آب 
سی ساله که با شرکت آب منطقه ای بسته شده 
در دستور کار است. وی گفت طرح ملی فوالد 
مخصوص  و  است  ايران  ملت  عموم  به  متعلق 
مبارکه  و  فوالد خوزستان  مثل  نیست  ای  منطقه 
و صنايع گل گهر و...  که متعلق به ملت ايرانند 
ولی در فوالد بافت بیش از 90 درصد کارکنان 
بومی اين منطقه اند و تنها 17 نفر خارج از استان 
هستند.  ويژه  های  تخصص  دارای  هم  آنان  که 
از گزارش های امید آفرين و غرور انگیز برای 
ابزار  با  ايجاد آزمايشگاهی  اين مجتمع گزارش 

دقیق و کارکنان آموزش ديده و متخصص بوده 
کرمان  استان  نیاز  تنها  نه  نزديک  آينده  در  که 
برای آزمايش محصوالت مجتمع های فوالدی 
که آزمايشگاهی است که در سطح کشور داده 
اقدام  ديگر  است  اعتماد  قابل  و  متقن  هايش 
و  زمانیان  دکتر  ارزشمند  و  ماندگار  و  شايسته 
آقای  مجتمع،  توانمند  مدير  جمله  از  مديرانش 
صرف  تخصص  کتابخانه  ايجاد  حاتمی  دکتر 
جلد   3480 ظرفیت  با  است  کارخانه  محل  در 
نیز  و  نیاز  رفع  برای  تخصصی  و  علمی  کتاب 
پیشرفت و آگاهی کارکنان که نیازی به حضور 
در جای ديگری برای کتابهای مادر ندارند. اين 
باور  و خود  و خداباور  انديشمند  مدير جهادی 
کالبد  در  روح  کالمش  امیدبخش  امواج  که 
دلسوزان کشور اما مأيوس از توان پیشرفت می 
و  مديريت  من  تا  گفت  ديگر  کالمی  در  دمد 
مسئولیت را در اين مجتمع به عهده دارم اجازه 
نیز  پیشرفت را نخواهم داد و ديگران را  توقف 
وادار به پیشرفت خواهم نمود. وی آموزش زبان 
مجتمع  متخصصان  و  مديران  برای  را  انگلیسی 
الزم  امری  مجتمع  همین  محل  در  بافت  فوالد 
منتظر  هرگز  گفت  و  کرد  عنوان  ضروری  و 
نخواهیم شد تا در آينده برای مکاتبات انگلیسی 
و تخصصی به مترجم رجوع شود، و کارکنان و 
متخصصان همه در اين مجتمع آموزش زبان را 
به طور تخصصی و کامل خواهند ديد که چنین 
ديدگاهی نیز قابل ستايش و امری بسیار ارزشمند 
از مقاالت علمی  استقبال  و پسنديده است. وی 
ديگر  از  يکی  مجتمع  هزينه  با  را  تخصصی  و 
جلسه  اين  در  کرد  عنوان  مديريت  اقدامات  از 
دست  از  ديگر  يکی  گودرزی  مهندس  که 
مدير  حاتمی  دکتر  و  فوالد  ارشد  اندرکاران 
مديريت  سلیمانی  آقای  و  بافت  فوالد  مجتمع 
الملل حضور داشتند  روابط عمومی و امور بین 
فوالد  مجتمع  خصوص  در  مطالبی  بیان  به  نیز 
بافت پرداختند، دکتر حاتمی از بومی بودن 90 

درصد کارکنان بخشهای مختلف فوالد خبر داد 
مجتمع  در  آب  مصرف  کیفیت  موضوع  در  و 
هرکیلو  ازای  به  گفت  و  داد  خبر  بافت  فوالد 
می  مصرف  آب  لیتر   1/5 تا   1 اسفنجی  آهن 
هندوانه  کیلو  هر  تولید  برای  که  در حالی  شود 
چندين برابر آب مصرف می شود. دکتر حاتمی 
که خود نیز از مديران جهادی و دانشگاهی است 
مثال  فروتنی  و  تواضع  با  دارد  دلنشین  بیانی  و 
بافت  سد  ظرفیت  درصد  نیم  و  دو  زدنی گفت 
برای صنعت فوالد اين شهر کافی است. وی از 
اعزام کارکنان و متخصصان اين مجتمع به ساير 
مجتمع های فوالد کشور برای آموزش خبر داد 
حواشی  تمامی  به  مجتمع  اين  مديران  گفت  و 
توجه دارند و اقداماتشان هوشمندانه و ارزشمند 
است. مدير مجتمع فوالد بافت در زمینه بیماری 
انديشیده  تمهیدات  با  کنون  تا  گفت  نیز  کرونا 
شده هیچگونه آلودگی و بیماری در اين مجتمع 
به رغم اينکه کامیونهای متعدد رفت و آمد می 
کنند وجود ندارد و بر آنیم که تا ريشه کن شدن 
در  نگهداريم.  مصون  را  فوالد  مجتمع  بیماری 
روابط  مديريت  سلیمانی  آقای  جلسه  اين  آغاز 
بافت  فوالد  مجتمع  الملل  بین  امور  و  عمومی 
هدف از تشکیل اين جلسه و دعوت از مديران 
گرامیداشت  را  فوالد  مجتمع  مختلف  های  رده 
دهم  روز  که  کرد  عنوان  معدن  و  صنعت  روز 
تیرماه را شورای انقالب فرهنگی روز صنعت و 
معدن و تجارت نام گذاری نموده است. روزنامه 
حکمت صمیمانه برای مديران هوشمند و دلسوز 
و فداکار و متخصصان بخشهای مختلف آرزوی 
و  نمايد  می  منان  خداوند  از  توفیق  و  سالمتی 
اندکی از  آنچه را در اين گزارش آورده است 
اين  از  بیش  شايسته  مديران  اين  است.  هزاران 
امیدبخش اراده شان قوی  هستند زيرا کالمشان 
اساسی و دلسوزانه و  اقداماتشان  با صالبت و  و 
سبب پیشرفت کشور و خروج از وابستگی است.

دستگیری 277 متهم در عملیات پلیس بافت
فرمانده انتظامی شهرستان بافت از دستگیری 277 متهم تحت 
تعقیب دراجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی 3 ماه گذشته 

در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ نبی اله میرافضلی گفت: در اجرای طرح ارتقا امنیت 
اجتماعی و دستورات قضائی با هدف دستگیری مخالن نظم 
و امنیت و متهمان تحت تعقیب، شناسايی اين افراد در دستور 

کار فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.
در 3  پلیسی  و  فنی  انجام کار های  با  ماموران  بیان داشت:  او 
ماه گذشته موفق شدند 277 نفر متهم را شناسايی و طی چند 

عملیات جداگانه همه آنان را دستگیر کنند.
سرهنگ میرافضلی تصريح کرد: در پیشینه اين افراد جرايمی 
به  نسبت  تمرد  و  توهین  مخدر،  مواد  سرقت، حمل  همچون 
ديده  و جرح  ايجاد ضرب  و  و کالهبرداری  ماموران، جعل 

می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان بافت در پايان از تداوم طرح ارتقا 
پلیس  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  شهرستان  اين  در  اجتماعی 
جامعه  عمومی  امنیت  و  نظم  مخالن  به  جوالن  اجازه  هرگز 

را نخواهد داد.

دکتر زمانیان مديرعامل فوالد بافت:

وقتی برای استراحت نداریم اگر قصد پیشرفت داریم

در اولین دقائق اولین روز کاری اين هفته، 
میزبان  بافت  واحد  آزاداسالمی  دانشگاه 
کرمان  استان  آزاداسالمی  دانشگاه  رئیس 

بود 
صبح   7:15 ساعت  راس  که  برنامه  ،دراين 
واحد  رئیس  دکترمرادی  گرديد  آغاز 
وتعدادی از همکاران در بازديد از قسمتهای 
مختلف دانشگاه ، رياست استان را همراهی 
نمودند ،دکتر منظری توکلی ضمن بررسی 
و  فنی  ساختمانهای  فیزيکی  وضعیت 
مهندسی،خوابگاه پسران،خوابگاه دختران و 
مجموعه ورزشی واحد، ضمن ابراز نگرانی 
رفع  تسريع  برلزوم  شده  ايجاد  وضع  از 
فضای  احداث  کمبودها،بويژه  و  نواقص 

روشنائی  تامین   ، خوابگاهها  محوطه  سبز 
مورد  که  وآمددانشجويان  رفت  مسیرهای 
همچنین  و  است  بوده  عزيزان  اين  خواسته 
نمودند  ...تاکید  و  دانشگاه  معابر  آسفالت 
ساعته،نشست  چند  بازديد  اين  پايان  در   ،
بررسی مشکالت گروه دامپزشکی با حضور 
مسئولین واحدبافت در دفتر جديدالتاسیس 
مناسب  راهکارهای  و  تشکیل  گروه  اين 
نوپا  آموزشی  گروه  اين  امور  دادن  سامان 
عملی  کالسهای  برگزاری  نحوه  و  مهم  و 
بیماری  شیوع  وضعیت  در  آزمايشگاهی  و 
تصمیم  واتخاذ  انديشی  موردهم  کرونا 

قرارگرفت.

»فراخوان دعوت به همکاری شرکت کشاورزی 
سیرجان بنیاد در منطقه وکیل آباد شهر ارزوئیه «

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد نسبت 
پروژه جهت  نفر کارشناس کنترل  به جذب يک 
احداث گلخانه هیدروپونیک سبزی و صیفی خود 
با مدرک  واقع در منطقه وکیل آباد شهر ارزوئیه 
تحصیلی عمران ، معماری و يا صنايع اقدام نمايد 

به  تا تاريخ 99/4/20 نسبت  افراد واجد شرايط می  توانند حداکثر  ؛ 
  sirjanbonyad@gmail.com ايمیل  به  خود  رزومه  ارسال 
 ، اسدآبادی  الدين  بلوار سیدجمال  ـ  به آدرس: سیرجان  يا  و  اقدام 

ص . پ 461 شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ارسال نمايند  .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذيل تماس حاصل 

فرمائید
آقای رضوانی : 09129269506
دفتر مرکزی : 42304403-034

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد)سهامی خاص(

بازدید سرزده دکتر علیرضامنظری توکلی از دانشگاه 
آزاداسالمی واحدبافت
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بوقلمون  و  مرغ  پرورش  مشکالت طرحهای 
شهرستان رابر مورد بررسی قرار گرفت

به اعالم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان،  بنا 
کريم قاسمی مدير جهاد کشاورزی شهرستان رابر گفت: جلسه ای 
مجريان  و  شهرستان  دام  امور  مسئول  فرماندارشهرستان،  با حضور 
طرحهای پرورش مرغ وبوقلمون  به منظور برطرف کردن مشکالت 

اين مراکز تولیدی در محل فرمانداری برگزار شد.
و  شهرستانی  اتحاديه  کامل  اندازی  راه  زمان  تا  کرد:  تصريح  وی 
تشکیل اتحاديه مجزا ، سه واحد پرورش دهنده مرغ و بوقلمون زير 

نظر اتحاديه کرمان فعالیت می نمايد.
اين  وگسترش  تکمیل  منظور  به  داشت:  اذعان  قاسمی  کريم 
واحدهای تولیدی جهت تامین سرمايه در گردش مقرر گرديد از 

محل تسهیالت سال 99 تسهیالتی به اين واحدها  ارائه شود.
وی اظهار داشت: به منظور برطرف کردن مشکالت اين واحدهای 
اتحاديه  عامل  مدير  حضور  با  ای  جلسه  آتی  درهفته  تولیدی 
طرح  اموردام،  معاونت  کشاورزی،  بانک  رئیس  استان،  مرغداران 
برگزار  فرمانداری  محل  در  نفت  شرکت  و  دامپزشکی  وبرنامه، 

گردد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
شبهه  اين  به  پاسخ  در  کرمان  استان  تجارت  و 
که مردم معتقدند بازرسی الزم بر بازار صورت 
می گیرد؟  نشات  کجا  از  باور  اين  نمی گیرد، 
اظهار کرد: در سال جاری بیش از 20 هزار واحد 
صنفی مورد بازرسی قرار گرفته است که منجر 
به تشکیل800 پرونده شده که ارزش ريالی آنها 
باالی 28 میلیارد ريال بوده که همه اين پرونده ها 
جهت صدور حکم به تعزيرات حکومتی ارجاع 

داده شده اند. 
"محمدرضا ابوالقاسمی با اشاره به نحوه نظارت 
و  بازرسی  معاونت  سوی  از  گفت:  بازارها  بر 
استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  نظارت 
بازار  بر  بازرسی  و  نظارت  راستای  در  تیم  سه 
شامل  تیم ها  اين  که  هستند  فعالیت  به  مشغول 
ستاد  حوزه  قاچاق،  کاالهای  کشف  و  بازرسی 
خبری و مشارکت های مردمی و اداره نظارت بر 

کاال و خدمات هستند.
استان  بازرسی حدود 90 هزار واحد در  از  وی 
کرمان خبر داد و بیان کرد: 90 هزار واحد شامل 
واحدهای صنفی، صنعتی و واحدهای بازرگانی 
در بخش توزيع کاال و شرکت های پخش مورد 

بازرسی قرار گرفته است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان کرمان با بیان اينکه بازرسی ها به 
مدارس،  )بازگشايی  دوره ای  يا  مستمر  صورت 
ايام ماه مبارک رمضان و ...( صورت می گیرد، 
عنوان کرد: در ستاد خبری و مشارکت مردمی 
که شکايات مردم به صورت تلفنی يا حضوری 
دريافت می شود در سال  جاری بیش از 20 هزار 
مورد گزارش داشته ايم که 10 درصد گزارشات 
در دست اقدام و 90 درصد آنها به نتیجه رسیده 

است.
نظارت ها  آيا  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  وی 
لحاظ  از  کرد:  اظهار  است؟  بخش  اثر  و  کارا 
نیرو و تجهیزات در مضیقه هستیم اما باتوجه به 
تقريبا  را  بازار  که  توانسته ايم  کنون  تا  کمبودها 
ايجاد  جامعه  بر  که  روانی  جو  و  کرده  کنترل 

می شود، را مهار کنیم.
مردم  که  شبهه  اين  به  پاسخ  در  ابوالقاسمی 
معتقدند بازرسی الزم بر بازار صورت نمی گیرد، 
نشات می گیرد؟ تصريح کرد:  از کجا  باور  اين 
امسال بیش از 20 هزار واحدصنفی مورد بازرسی 
قرار گرفته است که منجر به تشکیل800 پرونده 

شده است که ارزش ريالی آنها باالی 28 میلیارد 
صدور  جهت  پرونده ها  اين  همه  که  بوده  ريال 
حکم به تعزيرات حکومتی ارجاع داده شده اند.

گلوگاه ها،  بزرگ،  واحدهای  از  بازرسی  وی 
و  دانست  صمت  سازمان  اولويت  را  انبارها 
اخیرا گزارشی در حوزه قاچاق کاال  بیان کرد: 
پرونده شد  تشکیل 14  به   منجر  داشتیم که  نیز 
ريالی  ارزش  ريال  میلیار  هزار   13 از  بیش  که 

آنهاست.
استان  صمت  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
و  کرمان  استان  زياد  وسعت  به  اشاره  با  کرمان 
بر  کنترل  و  نظارت  برای  صمت  سازمان  تالش 
بازار، عنوان کرد: اتاق اصناف عهده دار بازرسی 

بر خرده فروشی است.

دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: بمنظور 
به  موفق  تولید  يعنی جهش  سال  شعار  تحقق 
در  زمانی صدور مجوزها  بازه  فرايند  کاهش 
از  و  شده  گذاری  سرمايه  واحد  پنجره  قالب 
های  شهرک  ايجاد  نگاه   ، پنجره  اين  طريق 
تخصصی را به صورت پايلوت دنبال کرديم.

کرمان  استان  افزود:  نژاد  حسینی  مهدی 
صدور  فرايند  کشور  پايلوت  صورت  به 
مجوزهای بی نام برای حوزه هايی که ظرفیت 
در  ايجاد شهرک تخصصی مس  با  را  داريم 
استان  با کمک  دنبال کرده که  را  شهربابک 

با  که  طوی  می کنیم  صادر  را  نام  بی  مجوز 
حضور سرمايه گذار تنها يک نقل و انتقال برای 

اخذ مجوزها نیاز باشد.
کار  و  کسب  فضای  داشت:  بیان  حسینی نژاد 
در کشور ما جايگاه خوبی ندارد اما به صورت 
پايلوت کشور با احداث شهرک های تخصصی 

در حوزه مس، ريلی، قطعه سازی و بندر خشک 
دنبال می شود.

قابل  بخشی  سال  پايان  تا  امیدواريم  افزود:  وی 
و  کنیم  رفع  را  مشکالت  و  موانع  اين  از  توجه 
به  را  کرمان  استان  های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت 

منصه ظهور بگذاريم.
توسعه 2.5 میلیارد تنی اکتشافات معدنی

ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان همچنین گفت: استان کرمان طی سال 
معدنی  اکتشافات  توسعه  برنامه  های گذشته 
را در قالب پهنه ها به عنوان اقدامی مطلوب 
آغاز کرد و در اين راستا 25 پهنه را تعريف 
مساحت  از  کیلومتر  هزار   28 که  کرديم 
استان را شامل می شد که بهره برداری از اين 

پهنههای معدنی در جهش تولید موثر است.
وی ادامه داد: ماحصل سیاست اکتشافات در 
اکتشافات تکمیلی  پهنه های معدنی و  قالب 
تنی  میلیارد   2.5 افزايش  معدنی،  واحدهای 
ذخاير قطعی اثبات شده در حوزه مس و سنگ 
از  را  ما  ذخاير  که  شده  محقق  استان  در  آهن 
5.8 میلیارد تن به هشت میلیارد تن افزايش داده 
است. استان کرمان به لحاظ برخورداری از منابع 
معادن کشور معروف  بهشت  به  معدنی  مختلف 

است .

کشف 1۰ الشه آهو از مخفیگاه شکارچی متحلف 
در شهرستان انار

رئیس اداره حفاظت محیط زيست شهرستان انار گفت : يگان 
حفاظت محیط زيست اين سازمان با همکاری پلیس اطالعات 
امنیت نیروی انتظامی موفق به دستگیری شکارچی متخلف به 

همراه 10 الشه آهو شد.
طی  افزود:  ها   رسانه  به  مطلب  اين  اعالم  با  شجاعی  احمد   
و  شمش  )مناطق  انار  آزاد  دشت  مناطق  کنترل  و  زنی  گشت 
کازه( حدود ساعت 18 ديروز يکشنبه 15 تیر ماه متوجه حضور 
شکارچی ای شديم که با ترفند تعقیب و دواندن حیوان  پس از 

خسته کردن آن اقدام به تلف کردن آهو کرده بود.
وی با بیان اينکه متخلف مذکور پس از حمل آهوی شکار شده 
به مخفیگاه خود که در نزديکی مناطق مسکونی بود از فرصت 
استفاده کرده و از محل متواری شد که  طی يک سری عملیات 
متعدد مخفیگاه، دستگیر می  و شناسايی محل های  اطالعاتی 

شود.
شجاعی گفت: از مخفیگاه های اين متخلف غیر از الشه آهوی 
بقايای 9 راس آهوی شکار شده ديگر، يک دستگاه  مذکور 
غیرمجاز،  برنو  زنی  گلوله  اسلحه  قبضه  يک  سیکلت،  موتور 
يک قنداق اسلحه بدون متعلقات و تعداد دو عدد فشنگ گلوله 

زنی و دو عدد پوکه گلوله نیز کشف و ضبط شد.
11و12  ماده  طبق  شکارچی  اين  عمل  کرد:  نشان  خاطر  وی 
قانون شکار و صید، جرم محسوب می شود که از 91 روز تا 
6 ماه حبس و تعرفه ضرر و زيان ناشی از تلف کردن هر آهو 
جنس نر 25 میلیون تومان و جنسی ماده 75 میلیون تومان حسب 
دولت  هیات  در  محیط  حفاظت  عالی  شورای  تعرفه  آخرين 
تصويب شده است که متخلف بايد به حساب خزانه واريز کند.

قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کاال در کرمان 
تشکیل می شود

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان با اشاره 
به نامگذاری سال جهش تولید و تاکیدات مقام معظم رهبری 
گفت: براساس مصوبات نشست کمیسیون قرارگاه ويژه مبارزه 
استان  مسلح  نیروهای  همکاری  با  کرمان  در  کاال  قاچاق  با 

تشکیل می شود.
جواد صادقی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در  استانداری کرمان افزود: تمامی اعضای اين کمیسیون بايد 

با همه ظرفیت نهايت همکاری را در اين زمینه داشته باشند.
وی با اشاره به وجود 9 اداره تعزيرات حکومتی در 23 شهرستان 
استان کرمان اظهار داشت: اين اداره کل راه اندازی شعب در 

تمامی شهرستان ها را در دستور کار خود قرار دهد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان گفت: 
دبیرخانه اين کمیسیون اقدام مشترک مبارزه با قاچاق سوخت 
استان کرمان را برای برگزاری نشست هايی با استانداران استان 

های مجاور در دستور کار قرار دهد.
سبک  دام  گذاری  پالک  تسريع  جهت  کرد:  تصريح  وی 
حکومتی  تعزيرات  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  های  دستگاه 

پیشنهادات خود را در نشست آتی ارائه کنند.
گذاری  قیمت  تناسب  عدم  توجه  با  کرد:  اضافه  صادقی 
منظور  به  کرمان  استان  گمرکات  اداره کل  الکلی  مشروبات 

بازدارندگی بیشتر بررسی الزم را انجام دهد.
افزود: مقرر شد نشست آتی کمیسیون قاچاق کاال و ارز  وی 
امر  اين  که  يابد  اختصاص  منسوجات  قاچاق  به  کرمان  استان 

پس از ابالغ ستاد بررسی می شود.
مديرکل تعزيرات حکومتی استان کرمان  گفت: در آيین نامه 
سه  دارای   بايد  بومی  احشام  هرگونه  جابجايی  مرکزی  ستاد 
مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، دامپزشکی 

و پالک گذاری جهاد کشاورزی باشد.
ارسالن میری بیان داشت: بیشترين دام توسط خودروهای سبک 
حمل می شود و نبايد در اين زمینه برای مردم و دامداران ايجاد 
با  بايد  اشکال کنیم و زمانی که اين قوانین قابلیت اجرا ندارد 
با احتیاط آن را اجرا کرد و در اين خصوص به  مرجع انتظامی 

اعالم کرديم که با مالحظه بامردم برخورد شود.
وی گفت: پرداخت هزينه پالک گذاری دام با دامدار است که 

اين قانون نیز عملیاتی نشده است.
کل  اداره  افزود:  کرمان  استان  حکومتی  تعزيرات  مديرکل 
 23 که  است  مرکز   9 دارای  کرمان  استان  تعزيرات حکومتی 

شهرستان را پوشش می دهد.

گفت:  سیرجان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
از  پول  شبکه ای  سرقت  حرفه ای  باند  اعضای 
سیستم بانکی کشور که به شکلی کامال پیچیده 
چندين  از  تومان  میلیارد  هزار   15 سرقت  قصد 
را  شهر  اين  در  خاص  عمومی  کالن  حساب 
داشتند با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان)ع( 

شناسايی و دستگیر شدند.
محسن نیک ورز افزود: برخی اعضای اين باند 
که از متخصصان حرفه ای آی تی بوده و با شبکه 
اقدامات  با  داشتند  کاری  ارتباط  کشور  بانکی 
و  هک  طريق  از  و  دقیق  و  پیچیده  بسیار  فنی 
مبالغ  جابه جايی  قصد  بانکی  سیستم  در  اختالل 
تور  در  که  داشتند  را  از کشور  به خارج  کالن 
و  سیرجان  اطالعات  اداره  ماموران  اطالعاتی 

کرمان گرفتار شدند.
وی ادامه داد: متهمان پرونده اهل مناطق مختلف 
هزار  به 15  قريب  و قصد سرقت  هستند  کشور 

میلیارد تومان را داشتند که در آخرين مرحله 
به  کشور  بانکی  سیستم  زيرا   نشدند  موفق 
به شیوه  باال  مبالغ  انتقال  در  است که  گونه ای 
تايید  مرحله  هر  در  و  انجام می شود  مرحله ای 

مسئوالن بانک ضروری است.
وی تصريح کرد :متهمان با اختالل در سیستم 
بانک مراحل را به صورت غیر مجاز طی کرده 
خواستند  می  که  گام  آخرين  در  اما  بودند 
پول را از کشور خارج کنند حین عملیات در 

سیرجان بازداشت شدند.
در  رابطه  اين  در  نفر  هفت  داد:  ادامه  .وی 
در  آنها  همدستان  ديگر  و  دستگیر  سیرجان 
وآمل  مشهد، کرج  تهران،  شهرهای خوزستان، 
دستگیر شدند و هم اکنون 15 نفر در اين رابطه 

در زندان سیرجان بازداشت هستند..
به  اقدام  از  قدردانی  ضمن  قضايی  مقام  اين 
تصريح  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان  موقع 

اما در  کرد: يکی از متهمان اهل سیرجان است 
ديگر  میزبان  فقط  و  نداشته  دخالتی  فنی  زمینه 
متهمان بوده و در زمینه اسکان و پذيرايی با آنها 

همکاری می کرده است .
 15 هر  پرونده  کرد:  اضافه  سیرجان  دادستان 
اتهام اخالل در نظام پولی و  به  اين ماجرا  متهم 
بانکی کشور در دادگاه انقالب سیرجان در حال 

رسیدگی است.

آگهي حصروراثت
خانم لیلی رجايی نژاد فرزند شهريار داراي شناسنامه 1040 به شرح دادخواست شماره9900258 مورخ - 
توضیح داده شادروان علی رجايی شیبکوه فرزند عیسی به شناسنامه 3120359211 در تاريخ 1398/6/29 

در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-عیسی رجايی شیب کوه فرزند غالمحسین به ش ملی 3131049022 متولد1350 پدر متوفی.

2-لیلی رجايی نژاد فرزند شهريار به ش ملی 3130249052 متولد1352مادر 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
آقای محمود رضايی نژاد پیروئی فرزند بیگمیرزا داراي شناسنامه 2 به شرح دادخواست شماره9900311 
مورخ 99/4/10 توضیح داده شادروان خاور رضائی نژاد پیروئی فرزند عزيزخان به شناسنامه 2 در تاريخ 

1378/11/20 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ديدار قلی رضائی نژاد به ش ملی 3130578455 فرزند متوفی. 

2- محمد رضائی نژاد به ش ملی 3131346388 فرزند متوفی.
3- احمد رضائی نژاد به ش ملی 3131359064 فرزند متوفی.

4- محمود رضائی نژاد به ش ملی 3131366389 فرزند متوفی.
5- صنوبر رضائی نژاد پیروئی به ش ملی 3130578447 فرزند متوفی.

6- منور رضائی نژاد به ش ملی 3131333243 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 سه شهرستان بافت

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  1399/3/19هیأت  139960319013000043مورخ  شماره  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای سیديوسف هاشمی پور رابری فرزند سیدکاظم به شماره شناسنامه 350 
صادره از بافت در ششدانگ مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 224/02 مترمربع قسمتی از پالک 
947 فرعی از 12- اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان شهید رجايی خريداری از مالک 
رسمی خانم ساره تاج الدينی 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: 99/4/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/5/6

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف28(

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر 
راي شماره 139960319013000026مورخ 1399/2/20هیأت 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 خانم ساغر ساردوئی کهنوج فرزند ابوذر به شماره شناسنامه 5830137331 صادره از 
رابر با واليت آقای ابوذر ساردوئی کهنوج در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 142/78مترمربع قسمتی 
از پالک 2103 فرعی از 12- اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر میدان فاطمه الزهرا خیابان 
موردوئیه کوچه شهید هوشنگ سالجقه  خريداری از مالک رسمی خانم خديجه تاج الدينی مع الواسطه 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/3/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/4/16

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف17(

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
نوشاد  آقای  آن  طی  که   980050 اجرايی  پرونده  در  ارزوئیه  دادگاه  از  صادره   9809973461301787
عظیمی زاده فرزند يحیی به پرداخت سی و پنج میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تاديه از 
تاريخ مطالبه در حق آقای فرامرز کالنتری پور فرزند درويش و نیم عشر اجرايی در حق صندوق دولت 
جمهوری اسالمی ايران محکوم گرديده و از محکوم علیه يک دستگاه وانت دو کابین مزدا تیپ 2000 
پالک 344 س 32 ايران 65 مدل 89 با شماره موتور 552955 شاسی 31621 نقره ای با ظرفیت 4 نفر با 
از درب  و  دارای رنگ خوردگی  قسمتهای سقف گلگیر جلو چپ  از  بنزينی که خودرو  نوع سوخت 
دارای  اطاق  عقب  و درب  جلو  قسمت  راست  و رکاب سمت  جلو  گلگیر  و  ورکاب سمت چپ  جلو 
دارد  4 حلقه الستیک  به  نیاز  باشد خودرو  می  پوسیدگیهای جزئی  و  آفتاب خوردگی  و  زنگ زدگی 
که مبلغ هفتادو دو میلیون تومان برآورد قیمت شده است. لذا با وصف موجود مزايده با حضور نماينده 
ارزوئیه  دادگاه  احکام  اجرای  محل  در  12ظهر  ساعت   1399/5/1 چهارشنبه  مورخه  در  دادگاه  محترم 
برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود ضمناً افراد شرکت 
کننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در بسته تحويل اجراي احکام 
دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.طالبین 
در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل از موعد به دايره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد آنها 

ازاتومبیل مورد نظر داده شود.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

کشف1۰1 کیلوگرم مواد مخدر 
مخدر  مواد  کیلوگرم   101 کشف  از  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
طی دو عملیات توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر 

داد.
در  انتظامی  ماموران   : گفت  پورامینايی"  مهدی   " سرهنگ 
محور های مواصالتی شهرستان به دو دستگاه خودروی وانت 
مشکوک و آنها را متوقف که در بازرسی از آنها 101 کیلوگرم 

ترياک کشف گرديد.
فرمانده انتظامی ارزوئیه در پايان خاطر نشان کرد: در اين رابطه 

2 متهم دستگیر و تحويل مقام محترم قضايی شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت عنوان کرد :
نظارت برعرضه بیش از 1۵1تن گوشت گرم 

درسال1398درشهرستان بافت 
بر عرضه  بهداشتی  نظارت کامل  از  بافت  دامپزشکی  رئیس شبکه 
151132 کیلوگرم گوشت گاو ، گوسفند و شتر درسال گذشته در 

اين شهرستان خبر داد.
دامپزشکی  شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
با خبرنگار حکمت  پويا امجدی درگفتگو  بافت ، دکتر  شهرستان 
اظهار کرد : در سال گذشته تعداد 5099رأس گاو، گوساله ،گوسفند 
و بز،همچنین تعداد 38 نفر شتردرکشتارگاه دام شهرستان وبا نظارت 

کامل بازرسان بهداشتی اين شبکه مورد بازديد قرار گرفتند.
افزود :درکشتارگاه صنعتی طیور پرناز اين شهرستان  ادامه  وی در 
خانوار  مصرف  جهت  مرغ  1477909قطعه  تعداد  گذشته  درسال 

کشتار شد.
دکتر امجدی اذعان کرد: بازرسان دامپزشکی اين اداره  1991 مورد 
بازديد و نظارت بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی 
فرآورده   به ضبط 960کیلوگرم  منجر  دادند که  انجام  در سال 98 

ناسالم شد.
فرآورده های خام  تمامی  پايان خاطرنشان کرد:  در  امجدی  دکتر 
دامی از مرحله تولید تا مرحله عرضه توسط کارشناسان دامپزشکی 
کنترل میشوند وهمشهريان گرامی گوشت مصرفی خودرا از مراکز 

مجاز و مورد تايید دامپزشکی تهیه نمايند.

رصد و نظارت بر بازار با جدیت انجام وبا مختلفین  برخورد و به  تعزیرات حکومتی معرفی می شوند

دبیر شورای معادن کرمان: 

کاهش فرایند صدور مجوزها زمینه ساز جهش تولید است

با  مقابله  جهانی  روز  خرداد   27 ژوئن،  هفدهم 
اين  شعار  امسال  و  شده  نامگذاری  بیابان زايی 
روز، »مقابله با بیابان زايی، تولید پايدار و مصرف 
گوناگون  حوزه های  در  شعار  اين  است؛  بهینه« 
قابلیت اجرايی شدن دارد و ابزارهای مختلفی هم 
از  يکی  که  شده  پیش بینی  امر  اين  تحقق  برای 

مهمترين آنها، رسانه ها هستند.
چرخه  در  آن  وجود  که  است  پديده ای  بیابان 
طبیعت ضروری به شمار می رود و در دوره های 
مختلف زمین شناختی، مساحت بیابان ها بر روی 
گاه  و  داشته  آشکاری  تفاوت های  زمین،  کره 
پهنه های وسیعی را در بر گرفته اند و گاه بیابان ها، 
زمین ها  ساير  به  نسبت  را  مساحت  کمترين 
اقدامات  نتیجه  انفعاالتی که  و  فعل  اما  داشته اند 
اخیر  سده  در  ويژه  به  تاريخ  طول  در  انسان ها 
هستند، روند بیابان زايی خارج از چرخه طبیعت 
سرعت و شدت بیشتری گفته و تهديدی بالقوه 
انسان ها  حیات  ادامه  برای  بالفعل  خطری  به  را 

تبديل کرده است.
که  جهانی  مقیاس  در  هوايی  و  آب  تغییرات 
فعالیت های  از  مستقیم،  غیر  يا  مستقیم  طور  به 
موثری  عامل  می گیرند،  نشأت  هم  انسانی 
بین  اين  در  و  می روند  شمار  به  بیابان زايی  در 
انسان ها  زياده خواهی  و  مصرف گرايی  فرهنگ 
بنابراين  است  بوده  تاثیرگذار  روند  اين  بر  نیز 
رفتارهايی،  چنین  با  مقابله  برای  فرهنگ سازی 

ضروری می نمايد.
اقدام  پیشگیری، مهمترين  و  اطالع رساني دقیق 

که  روزها  اين  بخصوص  است  زدايي  بیابان  با 
خبر آتش سوزي جنگل هاي کشورمان را مي 
فرهنگ  قدری  به  کنیم  تالش  بايد  همه  شنويم 
جنگلبان  مردم  خود  که  ببريم  پیش  را  مردم 
واقع  در  که  نشین  جنگل  روستايیان  و  شوند 
اثربخش تر از تجهیزات پیشرفته هستند خودشان 
کننده  اطفا  و  کننده  اقدام  خبردهنده،  بتوانند 
موثری  اقدامات  از رسیدن کمک  قبل  تا  باشند 
کنند. خاموش  را  آتش  بسا  چه  و  دهند   انجام 

البته که رسانه ها يکی از ابزارهای مهم در تغییر 
الگوهای رفتاری در حوزه زيست محیطی هستند 
قابلیت  هستند که  رسانه ها  اين  نو،  نگاهی  در  و 
با جهت دهی  انسانی را  تبديل و تغییر رفتارهای 
مشخص بر اساس منابع جمعی دارا بوده و قدرت 

اعمال اين تاثیرگذاری را هم دارند.

های  شبکه   ، نوشتاری  های  رسانه  میان  اين  در 
و...  سیما  و  صدا  استانی  شبکه های  مجازی،  
و   ملّی  فرهنگ  پايه  بر  رسانه  ای  جايگاه  در 
خرده فرهنگ های بومی، نقش مهمی در توسعه 
آگاهی و اطالع رسانی جمعی دارند و می توانند 
با تکیه بر اعتماد عمومی به عنوان سرمايه  ای مهم 
نهادينه کردن  نقش حداکثری در  تاثیرگذار،  و 
باشند. داشته  زيست  از محیط   فرهنگ حفاظت 

کشورمان  مختلف  نقاط  در  بیابانی  پهنه های 
در  مهم  منطقه  دو  و  می شوند  ديده  وفور  به 
لوت هم جزو  و دشت  يعنی دشت کوير  ايران 
بیابان های مشهور در سطح بین المللی هستند که 
پهنه  شدن  نزديک  و  آنها  محابای  بی  گسترش 
بیابانی به شهرها و روستاهای اطراف آنها، خطری 
جدی محسوب می شود چرا که هر چند وسعت 
از  کشورمان  و  بوده  توجه  قابل  ايران  سرزمینی 
اين نظر رتبه هفدهم را در دنیا دارد، اما تراکم 
جمعیتی در کشورمان باالست که اين امر حاکی 
از کمبود زمین های قابل کشت و پهنه های قابل 
از  حداکثری  استفاده  بنابراين  است.   سکونت 
همه ظرفیت ها از جمله  شبکه های بومی و استانی 
و  زيست  محیط  از  حفاظت  فرهنگ  توسعه  در 
راهکاری  می تواند  بیابان زايی،  از  جلوگیری 
اين حوزه  دامنه خطرات در  مناسب در کاهش 

باشد.
دکترعلیرضا مرادی عضوهیات علمی 
گروه منابع طبیعی و محیط زيست دانشگاه  
27/03/99

توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از بیابان زایی

ناکامی سارقان 1۵هزار میلیارد تومانی بانکی در سیرجان
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کارشناس تغذيه گفت: توصیه می شود فرد مبتال 
به بیماری کرونا به دلیل شرايط بیماری که با تب 
و بی اشتهايی همراه است، مايعات به میزان کافی 
با ترجیح مايعات گرم مثل چای، دمنوش، قهوه 
رقیق همچنین مايعات به صورت انواع سوپ ها 

را مصرف کند.
بیماری  هنگام  افزود:  راغبی  صغری  سوری 
مورد  انرژی  و  کالری  پروتئین،  است  ضروری 
نیاز بیمار را تامین کنیم لذا توصیه می شود بیمار 
در تعداد وعده های بیشتر با حجم کمتر غذا میل 

کند.
شامل  که  سوپ ها  انواع  همچنین  گفت:  وی 
ترجیحا  و  مرغ  سینه  نظیر  گوشت هايی  غالت، 
گوشت هايی که بتواند نیاز پروتئین بدن را تامین 
استفاده  بیمار  در سوپ  سبزيجات  انواع  و  کند 
شود؛ سوپ را می توان با چاشنی هايی نظیر لیمو 
ترش که خود می تواند به بهبودی بیمار کمک 

کند در وعده های متفاوت استفاده کرد.
کارشناس مسوول تغذيه معاونت درمان دانشگاه 
تامین  برای  اظهار داشت:  بیرجند  پزشکی  علوم 
نظیر  از روغن هايی  بايد  بیمار  نیاز  مورد  کالری 

روغن  و  زيتون  روغن 
يا   3 امگا  حاوی  که  کانوال 
دارا  دلیل  به  است   9 امگا 
ضدالتهابی  خاصیت  بودن 
فرد  غذايی  رژيم  در  حتما 

بیمار استفاده شود.
مغزها  انواع  مصرف  وی 
گردو  بادام،  پسته،  نظیر 
در  وعده  میان  صورت  به 
در  هم  و  غذايی  وعده های 
بیمار  ماست  غذايی  رژيم 
انواع  يا دو قاشق پوره  يک 

مغزها را توصیه کرد.
هنگام  لبنیات  مصرف  اهمیت  درباره  راغبی 
بیمار در  لبنیات مصرفی  بیماری گفت: ترجیحا 

شرايط ابتال به کرونا از نوع پرچرب باشد.
وی تصريح کرد: غذاهای سرخ شده را در رژيم 
غذايی بیمار وارد نکنیم و بیشتر غذاها به صورت 
کبابی شده، آبپز شده و با چاشنی مناسب صرف 

شود.
تازه  میوه های  آب  از  افزود:  تغذيه  کارشناس 

روز  در  نوبت  سه  تا   2 در  وعده  میان  عنوان  به 
بیمار به ويژه  نیاز  برای تامین ويتامین های مورد 
به  ترجیحا  مرغ  تخم  از  همچنین   ،c ويتامین 
صورت روزانه يک تا 2 عدد تخم مرغ کامل به 
صورت آبپز شده در رژيم غذايی بیمار استفاده 

شود.
غذايی  مواد  از  دسته  اين  مصرف  گفت:  وی 
هرچه  بهبودی  در  می تواند  بیماری  هنگام 

سريع تر فرد بیمار موثر باشد.

معادن  و  صنايع  کمیسیون  دبیر  گفته  به 
فروش  با  اسالمی  شورای  مجلس 
محصوالت  مثل  نفت  از  غیر  محصوالتی 
زراعی، دامی، فرآوری محصوالت معدنی 
توانیم  می  گردشگری  صنعت  به  توجه  و 
کسری بودجه را جبران کنیم و بازار جهان 

را به دست بگیريم.
با  بودجه  تامین  به  رضاحسینی   مصطفی 
افزود:  و  کرد  اشاره  غیرنفتی  صادرات 
انقالب  خالی  دست  مردم  که  نظامی  در 
اداره  را  مقدس  دفاع  و جنگ هشت سال 

کردند، کسری بودجه معنا ندارد.
وی با تاکید بر توجه به رهنمودهای مقام معظم 
و  وحدت  گفت:  استکبار،  با  رابطه  در  رهبری 
يکدلی برای انجام کار و تولید، راهکاری برای 

بی اثر کردن تحريم هاست.
اسالمی  شورای  مجلس  در  شهربابک  نماينده   
با اشاره به اينکه تحريم ها از سال ها قبل وجود 
داشته و االن نیز بیشتر شده است، بیان داشت: ما 
سختی ها را پشت سر گذاشته ايم، و اگر عقب 
خون  و  ها  سال  اين  زحمات  همه  کنیم  نشینی 

های ريخته شده به هدر خواهد رفت.

وی تصريح کرد: در ايران از مواهب و نعمات 
کشاورزی،  مختلف  های  حوزه  در  زيادی 
بهترين  اکنون  و  برخورداريم  معدن  و  صنعت 
زمان است که اين ظرفیت های بالقوه را بالفعل 

کنیم.
جهش  گرفتن  جدی  بر  تاکید  با  رضاحسینی 
تولید طبق فرمايشات مقام معظم رهبری، اظهار 
داشت: به روز کردن ظرفیت ها کار دولت ها و 
مردم است که با همدلی و پشتکار بايد به خلق 

فرصت های شغلی کمک کنند.
وی احیا نشدن صادرات نفت را بهتر دانست و 

مقام  فرموده  به  قبل  سالها  اگر  کرد:  بیان 
معظم رهبری وابستگی مان را به نفت کم 
با ضرباتی که بخواهند  بوديم، االن  کرده 
ما را از اين طريق در کارهايمان زمین گیر 

کنند، مواجه نبوديم.
رضاحسینی با اشاره به اينکه مس در دنیا به 
شدت نیاز است، تصريح کرد: ما در بخش 
پیشتاز  دنیا  در  معدنی  ماده  اين  از  هايی 

هستیم.
خوبی  به  توانیم  می  شد:  يادآور  وی 
جايگزين های نفت را پیدا و روی آن ها 
به  اما  است،  انجام  حال  در  اين  که  کنیم،  کار 
دلیل ضعف و برخی کم کاری و عدم حمايت 
از بخش خصوصی اين روال به کندی پیش می 

رود.
شورای  مجلس  معادن  و  صنايع  کمیسیون  دبیر 
زنجیره  ارزی  منابع  تامین  اينکه  بیان  با  اسالمی 
همه  کرد:  نشان  خاطر  است،  پیوسته  هم  به  ای 

زنجیره های تولید بايد در کنار هم قرار گیرند.
نفتی،  ذخاير  مباحث  در  داشت:  اظهار  وی 
کمبودها، کسب درآمدها و ارزآوری در بخش 

اقتصاد بايد اراده و انسجام وجود داشته باشد.

کل  اداره  حفاظت  يگان  فرماندهی  سرپرست 
دستی  صنايع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
سال  ابتدايی  ماه  سه  در  گفت:  کرمان  استان 
استان  اين  در  عتیقه  شی  قلم   64 تعداد  جاری 

کشف و ضبط شد.
سید هادی جعفری افزود: طی اين مدت 9 حفار 
مراجع  به  و  دستگیر  کرمان  استان  در  غیرمجاز 
حفاری  چهار  و  اند  شده  داده  تحويل  قضايی 
غیرقانونی نیز توسط سودجويان اشیا عتیقه انجام 

شده است.
وی تصريح کرد:از حفاران و قاچاقچیان کاسه، 
پیکره انسان و حیوان، پیکره اسب سوار و جام 
پايه دار)سنگی و مفرغی( در شهرستان ارزويیه، 
زيورآالت در شهرستان بردسیر و ديگر اشیا از 

ساير شهرستان های استان کشف شده است.
کل  اداره  حفاظت  يگان  فرماندهی  سرپرست 
دستی  صنايع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
استان کرمان اظهار داشت: بیشترين قدمت متعلق 

است  ارزويیه  شهرستان  کشفیات  به 
که به چهار هزار سال قبل برمی گرد.

وی با بیان اينکه استان کرمان دارای 
محوطه های باستانی و اماکن تاريخی 
فراوانی است، تاکید کرد: با توجه به 
آثار  از  حفاظت  و  صیانت  ضرورت 
فرهنگی و تاريخی استان کرمان اين 
و  مردم  همکاری  نیازمند  کل  اداره 

انجمن های مردم نهاد است.
يگان  نیروهای  افزود:  جعفری 
 40 قالب  در  سازمان  اين  حفاظت 
محوطه  از  روزی  شبانه  بطور  پايگاه 

اين  ای  موزه  اماکن  و  باستانی  تاريخی،  های 
استان پاسداری می کند.

وی تاکید کرد: از مردم فرهنگ دوست استان 
کرمان درخواست داريم که در راستای حفظ و 
فرهنگی که  و  تاريخی   های  ارزش  از  صیانت 
نشان دهنده هويت ملی کشورمان است، همواره 

اطالعات  و  اخبار  و  کرده  مسئولیت  احساس 
خود را در اختیار يگان حفاظت میراث فرهنگی 

استان و ساير ضابطان قضايی بگذارند.
دارای  تاريخی  سابقه  دلیل  به  کرمان  استان 
باستانی متعددی است که حفاری  محوطه های 
های باستان شناسی در آنها در دست انجام است.

برق  پست  نداشتن  امیر حیدری،  کرامت 
انتقال آب ازسد  ، تصفیه خانه آب برای 
 50 باالی  روستای   20 شهرستان،  رابربه 
مخابرات  و  اينترنت  جاده،  فاقد  خانوار 
ديجیتال  های  فرستنده  مشکالت  و 
رو  پیش  های  چالش  از  را  صداوسیما 
و  نماينده  همکاری  وخواستار  دانست 

ساير مسئوالن شد.
اداری  شورای  درجلسه  فرمانداررابر 
از  قدردانی  و  کرامت  دهه  تبريک  با 
های  شهرستان  مردم  نماينده  های  تالش 

مردم  67درصد  گفت:  ارزوئیه  و  رابر   ، بافت 
که  باشند  می  فعال  کشاورزی  دربخش  رابر 
باشد  می  منطقه  توسعه  بیانگرعدم  موضوع  اين 
نیازمند توجه ويژه  و زيرساخت های شهرستان 

می باشد.
جهاد  وزير  حضور  افزود:  امیرحیدری  کرامت 
کشاورزی در شهرستان رابر و معرفی شهرستان 
به عنوان مرکزملی مبارزه با کرم خراط درختان 
اين  اقتصادی  محصول  اولین  عنوان  به  گردو 

شهرستان پیامدهای مثبتی خواهدداشت.
در  ايشان  مسئولیت  درمدت  اينکه  بیان  با  وی 
مردم  بین  وهمدلی  وحدت  سیاست  فرمانداری 
ومسئولین دنبال شده وتنش ها ازبین رفته گفت؛ 

اين مهم به توسعه نسبی منطقه منجرشده است.
مردم  بین  وهمدلی  وحدت  به  اشاره  با  وی 
ازعملکرد  ای  خالصه  بیان  با  و  ومسئوالن 
ادارات گفت: در بخش کشاورزی با اختصاص 
 ، اليروبی  قنات   125  ، 2سال  ظرف  اعتبارات 
گذاری  و13کیلومترلوله  بتونی  4700مترجدول 

انجام شده است.
دام  اصالح  طرح  دارويی،  گیاهان  کشت  وی 
فراوری  کارخانه  احداث  بزسانن،  پرورش  با 
عسل، کارخانه آسفالت ، درحال سآخت بودن 
13 مدرسه توسط خیرين، تصويب طرح هادی 
همه روستاها، آماده شدن مخزن آب شماره 2و 
45بند  احداث   ،  3 شماره  مخزن  زنی  کلنگ 
مندی  بهره   ، بیمارستان  تجهیز  آبخیزداری، 

44روستا ازامکانات ورزشی را گوشه 
گرفته  صورت  های  ازفعالیت  هايی 

عنوان کرد.
 ، برق  پست  نداشتن  رابر،  فرماندار 
تصفیه خانه آب برای انتقال آب ازسد 
رابربه شهرستان، 20 روستای باالی 50 
خانوار فاقد جاده، اينترنت و مخابرات 
ديجیتال  های  فرستنده  مشکالت  و 
صداوسیما را از چالش های پیش رو 
دانست و خواستار همکاری نماينده و 

ساير مسئوالن شد.
وی برزمین ماندن صورت وضعیت 30 میلیاردی 
موسسه سپاسد و احتمال تعديل 100نیروی کار 
را ازمشکالت جدی شهرستان خواند و خواستار 

رسیدگی به اين مشکل شد.
های  تحريم  به  اشاره  با  حیدری  امیر  کرامت 
گفت:  اعتبارات  وکمبود  دشمن  ظالمانه 
توسعه  قدمهای  اولین  اعتبارات  کمبود  باهمه 
همت  با  وامیدواريم  شده  برداشته  درشهرستان 
شهرستان  آبادانی  شاهد  خیرين  ازپیش  بیش 

باشیم.
، پای  به روستاهای توکل آباد  از آبرسانی  وی 

زبر وزربران باحمايت خیرين خبرداد.

آگهي حصروراثت
دادخواست شماره9900250  به شرح  داراي شناسنامه 649  فرزند حسین  بجان  آقای غالمحسین آتش 
مورخ99/3/26 توضیح داده شادروان زهرا قاسمی نژاد رائینی فرزند مرتضی به شناسنامه 156 در تاريخ 

1398/11/24 در شهرسیرجان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-غالمحسین آتش بجان به ش ملی 3070570755 متولد1335 فرزند متوفیه.

2- زلیخا قاسمی نژاد رائینی به ش ملی 3130485260 متولد1346 فرزند متوفیه.
3- ماه بس قاسمی نژاد رائینی به ش ملی 3 متولد1334 فرزند متوفیه.

4- قزبس قاسمی نژاد رائینی به ش ملی 3070569498 متولد1332 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.
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم مريم رضوانی زاده فرزند بهروز داراي شناسنامه 3131131373 به شرح دادخواست شماره9900252 
مورخ99/4/1 توضیح داده شادروان ماه بی بی ملک زاده افشار فرزند خانباز به شناسنامه 52 در تاريخ 

1396/1/21 در روستای خبر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمدرضوانی زاده به ش ملی 3131360119 متولد1325 فرزند متوفیه.
2- علی رضوانی زاده به ش ملی 3130276688 متولد1335 فرزند متوفیه.

3- حاجی رضوانی زاده به ش ملی 3130304282 متولد1347 فرزند متوفیه.
4- خیرنساءرضوانی زاده به ش ملی 3130304002 متولد1328 فرزند متوفیه.

5- مريم رضوانی زاده به ش ملی 3131131373 متولد1339 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.
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای صمدا...پیرمرادی زاده آرن فرزند فتح ا... داراي شناسنامه 928 به شرح دادخواست شماره9900284 
مورخ99/4/7 توضیح داده شادروان ربابه اسمعیل پور فرزند صمد به شناسنامه 742 در تاريخ 1390/11/25 

در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-رحمت ا...پیرمرادی زاده آرن به ش ملی 3131020131 متولد1333 فرزند متوفی.

2- سعدا...پیرمرادی زاده آرن به ش ملی 3130247491 متولد1336 فرزند متوفی.
3- حمدا...پیرمرادی زاده آرن به ش ملی 3131026928 متولد1338 فرزند متوفی.
4- صمدا...پیرمرادی زاده آرن به ش ملی 3130247904 متولد1339 فرزند متوفی.

5-فتح ا...پیرمرادی زاده آرن به ش ملی 3130246517 متولد1302 همسر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا شخص 
يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 
تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز 

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

آگهي حصروراثت
خانم مهین شهسواری فرزند سعدا... داراي شناسنامه 3130945431 به شرح دادخواست شماره9900163 
در   2084 شناسنامه  به  حمدا...  فرزند  سعدا...شهسواری  مرحوم  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/3/27 

تاريخ 1398/2/15 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مهین شهسواری به ش ملی 3130945431متولد1360 فرزند متوفی.

2- محبوبه شهسواری به ش ملی 3130984471متولد1363 فرزند متوفی.
3- میترا شهسواری به ش ملی 3130833961متولد1343 فرزند متوفی.
4- شیوا شهسواری به ش ملی 3130857311متولد1349 فرزند متوفی.

5- منوچهر شهسواری به ش ملی 3130825444متولد1341 فرزند متوفی.
6- حامد شهسواری به ش ملی 3130882391متولد1355 فرزند متوفی.
7- حسام شهسواری به ش ملی 3130929878متولد1359 فرزند متوفی.
8- حمید شهسواری به ش ملی 3130842721متولد1345 فرزند متوفی.

9- نصرت افروز به ش ملی 3130760938متولد1322 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
شماره9900319  دادخواست  شرح  به   7 شناسنامه  داراي  اسفنديار  فرزند  حکیمی  علیرضا  آقای 
تاريخ  در   27 شناسنامه  به  مراد  فرزند  مدروانی  اسفنديار  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/14 

1394/12/16 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-منوچهر مدروانی به ش ملی 3131033134 متولد1341 فرزند متوفی.
2- بختیار مدروانی به ش ملی 3130233709 متولد1350 فرزند متوفی.

3- مريم سبحانی نژاد به ش ملی 3130233751 متولد1354 فرزند متوفی.
4-قمر مدروانی به ش ملی 3130233441 متولد1342 فرزند متوفی.

5- شمايل مدروانی به ش ملی 3130265929 متولد1330 فرزند متوفی.
6- سمن گل کريمی زاده چغارچوئی به ش ملی 3130232613 متولد1308 همسر متوفی.

7- علیرضا حکیمی به ش ملی 5839850489 متولد1346 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
شماره9900319  دادخواست  شرح  به   1576 شناسنامه  داراي  اکرم  فرزند  امیرسلجوقی  آقای 
مورخ99/4/14 توضیح داده شادروان اکرم سلجوقی فرزند سیف ا... به شناسنامه 7 در تاريخ 1395/3/25 

در شهر بندرعباس فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-امیرسلجوقی  فرزند اکرم و کشور به ش ملی 3391599367 متولد1358 فرزند متوفی.

2- روزاء سلجوقی فرزند اکرم و کشور به ش ملی 3391718544 متولد1362 فرزند متوفی.
3- کشور سلجوقی فرزند غالمعباس و گالب به ش ملی 3131090278 متولد1320 همسر متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
شماره9900283  دادخواست  شرح  به   19 شناسنامه  داراي  علیجان  فرزند  نژاد  ملک  زرافشان  خانم 
مورخ99/4/4 توضیح داده شادروان خديجه امری فرزند امرا... به شناسنامه 744 در تاريخ 1397/10/18 

در شهربخش خبر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمد ملک نژاد به ش ملی 3131106115 متولد1330 فرزند متوفی.

2- احمدعلی ملک نژاد به ش ملی 3130304096 متولد1344 فرزند متوفی.
3- برجعلی ملک نژاد به ش ملی 3131127988 متولد1338 فرزند متوفی.
4- ارجعلی ملک نژاد به ش ملی 3131114444 متولد1333 فرزند متوفی.
5- زرافشان ملک نژاد به ش ملی 3131100834 متولد1328 فرزند متوفی.

6- منیژه ملک نژاد به ش ملی 3131136626 متولد1341 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
شماره9900320  دادخواست  شرح  به   169 شناسنامه  داراي  غالمعباس   فرزند  نقیبی  لیال  خانم 
مورخ99/4/14 توضیح داده شادروان غالمعباس نقیبی فرزند اکبر به شناسنامه 788 در تاريخ 1399/4/8 

در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-لیال نقیبی به ش ملی 3130825681 متولد1341 فرزند متوفی.

2- رضا نقیبی به ش ملی 3130852794 متولد1348 فرزند متوفی.
3- کبری نقیبی به ش ملی 3130796274 متولد1334 فرزند متوفی.

4- معصومه نقیبی به ش ملی 3130845976 متولد1346 فرزند متوفی.
5- زهرا نقیبی به ش ملی 3130815848 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.
دفتر شورای حل اختالف شماره سه شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای فريدون هاشمی نژاد فرزند رحمان داراي شناسنامه 128 به شرح دادخواست شماره9900304 مورخ 
99/4/11 توضیح داده شادروان منوره نادری فرزند فیض ا... به شناسنامه 11 در تاريخ 1399/2/31 در 

شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فريدون هاشمی نژاد فرزند رحمان به ش ملی 3130853626 متولد1348 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 دو شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900259  دادخواست  شرح  به   1098 شناسنامه  داراي  ابراهیم  فرزند  لک  رجائی  فاطمه  خانم 
مورخ99/4/14 توضیح داده شادروان قدسیه رجائی انجرک فرزند صفی قلی به شناسنامه 22 در تاريخ 

1391/3/20 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فاطمه رجائی لک به ش ملی 2992582212 متولد1354 بافت 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 يک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   743 شناسنامه  داراي  محمد  حاج  فرزند  کیسکانی  ساالری  جان  ماه  خانم 
به  قنبر  مشهدی  فرزند  توکلی  منظری  سلطنت  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/2  شماره9900269 
الفوت وي  شناسنامه 439 در تاريخ 1339/2/10 در روستای آهوئیه فوت شده و وراثت منحصر حین 

عبارتند از:
1-غالمعباس ساالری به ش ملی 3130203001 متولد1329 فرزند متوفیه.

2-محمود ساالری به ش ملی 3131025689 متولد1338 فرزند متوفیه.
3- ماه جان ساالری کیسکانی به ش ملی 3130203011 متولد1333 فرزند متوفیه.

4- حاج محمد ساالری کیسکانی به ش ملی 3130199748 متولد1278 همسرمتوفیه. 
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 سه شهرستان بافت

فرمانداررابر در جلسه شورای اداری مطرح کرد؛

2۰روستای باالی ۵۰خانوار رابر فاقد جاده ارتباطی

۶4 قلم شی عتیقه در کرمان کشف شد

نماينده مجلس:
کسری بودجه با فروش محصوالت غیرنفتی جبران می شود

توصیه هایی درباره رژیم غذایی مناسب بیماران مبتال به کرونا

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   743 شناسنامه  داراي  محمد  حاج  فرزند  کیسکانی  ساالری  جان  ماه  خانم 
لطفعلی  فرزند  کیسکانی  ساالری  محمد  حاج  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/2  شماره9900268 
الفوت  حین  منحصر  وراثت  و  فوت شده  آهوئیه  روستای  در   1369/4/2 تاريخ  در   418 شناسنامه  به 

وي عبارتند از:
1-محمود ساالری به ش ملی 3131025689 متولد1338 فرزند متوفی.

2-علی حسین ساالری کیسکانی به ش ملی 3130261370 متولد1343 فرزند متوفی.
3- ماه جان ساالری کیسکانی به ش ملی 3130203011 متولد1333 فرزند متوفی.

4- ابراهیم ساالری کیسکانی به ش ملی 3131041481 متولد- فرزند متوفی.
5- فرنگیس منظری توکلی فرزند جالل فاقد سند جلی همسر متوفی.

6- زرنگی ساالری کیسکانی به ش ملی 3131047909 متولد- فرزند متوفی. 
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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 سه شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای بهمن رحیمی پورحسن آبادی فرزند علی داراي شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره9900290 
مورخ99/4/14 توضیح داده شادروان علی خان رحیمی پور حسن آبادی فرزند رحیم خان به شناسنامه 

1 در تاريخ 1355/7/1 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بهمن رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3131222247 متولد1332 فرزند متوفی.

2-کشور رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130781145 متولد1330 فرزند متوفی.
3-محمد حسن رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130796428  متولد1334 فرزند متوفی.

4-خاتون رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130774270 متولد1328 فرزند متوفی.
5-مهرنگار رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130763694 متولد1323 فرزند متوفی.

6-ابوالحسن رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130812581 متولد1338 فرزند متوفی.
7- حسنی جان رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130092481 متولد1341 فرزند متوفی.

8-زهرا شرفی فرزند امرا... به ش ش 1 متولد 1307 همسر متوفی. 
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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
آقای بهمن رحیمی پورحسن آبادی فرزند علی داراي شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره9900291 
مورخ99/4/14 توضیح داده شادروان زهرا شرفی فرزند امرا... به شناسنامه 1 در تاريخ 1369 در شهر 

بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بهمن رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3131222247 متولد1332 فرزند متوفی.

2-کشور رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130781145 متولد1330 فرزند متوفی.
3-محمد حسن رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130796428  متولد1334 فرزند متوفی.

4-خاتون رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130774270 متولد1328 فرزند متوفی.
5-مهرنگار رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130763694 متولد1323 فرزند متوفی.

6-ابوالحسن رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130812581 متولد1338 فرزند متوفی.
7- حسنی جان رحیمی پور حسن آبادی به ش ملی 3130092481 متولد1341 فرزند متوفی. 

يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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
دادخواست  به شرح  شناسنامه 3120170143  داراي  فرزند غالمرضا  سیاه جل  پور  موسی  خانم سیما 
شماره9900314 مورخ99/4/11 توضیح داده شادروان غالمرضا موسی پور سیاه جل فرزند ياراحمد 
به شناسنامه 76 در تاريخ 1395/9/16 در روستای زه دار فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي 

عبارتند از:
1-مجید موسی پور سیاه جل به ش ملی 3120218585 متولد1374 فرزند متوفی.
2-سیما موسی پور سیاه جل به ش ملی 3120170143 متولد1372 فرزند متوفی.
3- مینا موسی پور سیاه جل به ش ملی 3120263400 متولد1376 فرزند متوفی.

4- صغری موسی پور سیاه جل به ش ملی 3130415688 متولد1351 همسر متوفی. 
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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 سه شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900304  دادخواست  شرح  به   180 شناسنامه  داراي  احمد  فرزند  مرتضوی  مجید  آقای 
مورخ99/4/10 توضیح داده شادروان فاطمه مرتضوی فرزند مجید به شناسنامه 3120500097 در تاريخ 

1397/2/27 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مهین دامی به ش ملی 2992254835 متولد1360 مادر متوفیه.

2- مجید مرتضوی به ش ملی 3130838678 متولد1344 پدر متوفیه.
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

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

آگهي حصروراثت
آقای زهرا سلطانی نژاد فرزند اکبر داراي شناسنامه 3130918027 به شرح دادخواست شماره9900305 
مورخ99/4/11 توضیح داده شادروان رحمت ا...امیرطاهری فرزند بهرام میرزا به شناسنامه 4 در تاريخ 

1399/3/28 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-زهرا سلطانی نژاد فرزند اکبر به ش ملی 3130918027 متولد1359 همسر متوفی.

2- امیرحسین امیر طاهری فرزند رحمت ا... به ش ملی 3120399876 متولد1383فرزند متوفی.
3-امیرمحمد امیر طاهری به ش ملی 3120377139 متولد 1382 فرزند متوفی.

4-فاطمه امیرطاهری به ش ملی 3120456373 متولد 1388 فرزند متوفی.
5- زلیخا حاج ابراهیمی فرزند ا... قلی به ش ملی 3131325607 متولد 1312 مادر متوفی.

يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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 سه شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900289  دادخواست  شرح  به   1 شناسنامه  داراي  ا...  هدايت  فرزند  برآوردی  شیرباز  آقای 
در   3120031429 شناسنامه  به  شیرباز  فرزند  برآوردی  حسین  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/11 

تاريخ 1399/3/19 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-شیرباز برآوردی فرزند هدايت ا... به ش ملی 3131402717  متولد1338 پدرمتوفی.
2-گل اندام برآوردی فرزند عزيزا... به ش ملی 3130722548 متولد1343 مادرمتوفی.

3-نسیبه برآوردی فرزند عبدالحسین به ش ملی 3120124745 متولد 1370 همسر متوفی.
4-مريم برآوردی به ش ملی 3120499137 متولد 1392 فرزند متوفی.

5- ستايش برآوردی به ش ملی 3120549258 متولد 1397 فرزند متوفی.
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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
دادخواست  شرح  به   3380447315 شناسنامه  داراي  احمدعلی  فرزند  پور  بختیاری  سپیده  خانم 
شماره9900310 مورخ99/4/10 توضیح داده شادروان احمدعلی بختیاری پور فرزند خیرا... به شناسنامه 

10 در تاريخ 1398/1/18 در شهر- فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-سپیده بختیاری پوربه ش ملی 3380447315 متولد1371 فرزند متوفی.
2-فاطمه بختیاری پوربه ش ملی 3380838217 متولد1376 فرزند متوفی.
3- سحر بختیاری پوربه ش ملی 3380323632 متولد1370 فرزند متوفی.

4- سوسن اسکندری کهنوج فرزند ابراهیم به ش ملی 3131261201 متولد1349 همسر متوفی.
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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 سه شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   5830041243 شناسنامه  داراي  اکبر  فرزند  لری  الدينی  شمس  حسین  آقای 
به  خداداد  فرزند  لری  الدينی  شمس  اکبر  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/4/10  شماره9900071 
شناسنامه 184 در تاريخ 1399/2/4 در شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند 

از:
1-معصومه شمس الدينی زاده فرزند سعدا... به ش ش 258  متولد1339 همسر متوفی.

2- رحیمه شمس الدينی به ش ملی 3120006564 متولد1368فرزند متوفی.
3-شايسته سیاری فرزند يارعلی به ش ملی 5839805270 متولد 1321 مادر متوفی.

4-نجمه شمس الدينی لری به ش ملی 3120112704 متولد 1370 فرزند متوفی.
5- فتحی شمس الدينی لری به ش 5 متولد 1362 فرزند متوفی.

6- حسین شمس الدينی لری به ش ملی 5830041243 متولد 1373 فرزند متوفی.
7- زهرا شمس الدينی لری به ش ش 154 متولد 1366 فرزند متوفی.

يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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.
خواجه حسنی -دفتر شورای حل اختالف شماره يک شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
آقای سجاد سیاری فرزند زمان ا... داراي شناسنامه 5830061988 به شرح دادخواست شماره9900174 
مورخ99/4/11 توضیح داده شادروان زمان ا... فرزند اسکندر به شناسنامه 116 در تاريخ 1399/4/6 در 

شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-باقر سیاری فرزند زمان ا... به ش ملی 5830020815 متولد1372 فرزند متوفی.

2- سمانه سیاری به ش ملی 5830043419 متولد1375فرزند متوفی.
3-سجاد سیاری به ش ملی 5830061988 متولد 1377 فرزند متوفی.

4-مريم به ش ملی 5830097540متولد 1384 فرزند متوفی.
5- صغری شمس الدينی لری فرزند ببراز به ش 197 متولد 1355 همسر متوفی.

يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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.
خواجه حسنی -دفتر شورای حل اختالف شماره يک شهرستان رابر



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدير مسئول : فريدون منظري توکلي 09133470537

سردبیر : حسام منظري توکلي 09133473576 
طراح و گرافیست: ابوالحسن منظري
خبرنگار : محمد علی منظری توکلی
لیتوگرافی و چاپ  : کرمان تکثیر 

دفتر بافت : خیابان امام جنب بانک توسعه تعاون تلفن: 42429119 خانم امیني
دفترکرمان: خیابان آيت ا...صالحی ابتدای کوچه شماره 10 خانم افضلی 32519744  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_365@yahoo.com

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

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

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

کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا 
استان کرمان، الهی فر مدير جهاد کشاورزی شهرستان 
بافت گفت: برداشت گیالس همه ساله تقريبا از نیمه 
خردادماه از باغات خبر، گوشک و دشت آب شروع 
و کیسکان  بزنجان  باغات گوغر،  در  تیرماه  نیمه  تا  و 

ادامه می يابد.
نزوالت  دلیل  به  جاری  سال  در  کرد:  تصريح  وی 
که  سطحی  آبی  منابع  آب  افزايش  و  مناسب  جوی 
بیشتر باغات گیالس نیز در اين قسمت ها قرار دارند 
شاهد افزايش محصول به لحاظ کیفی و کمی هستیم.

از  شهرستان  اين  باغداران  کرد:  خاطرنشان  فر  الهی 
میزان برداشت محصول گیالس راضی هستند.

سطح  افزود:  بافت  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 

 310 که  است  هکتار   410 شهرستان  گیالس  باغات 
يک  در  محصول  تولید  متوسط  و  بارور  ان  هکتار 
هکتار در سال جاری  7 تن است که در سال جاری 
2170 تن گیالس در شهرستان بافت برداشت می شود.

وی اظهار داشت: ارقام مهم گیالس در اين منطقه سیاه 
دانه ای، سیاه خوشه ای، تکدانه مشهد، محلی، صورتی 
اين  در  مهم کشت  مناطق  و  است  ناپلونی  و  لواسانی 
می  خبر  و  کیسکان  بزنجان،  گوغر،  مناطق  شهرستان 

باشد.
عدم  باغداران  مشکالت  جمله  از  کرد:  تصريح  وی 
به  شاخه  و  تنه  حساسیت  به  توجه  با  مناسب  هرس 
افزايش  و  زياد   برف   ، شديد  باد  زمان  در  شکستن 
محصول، وجود باغات در مناطق کوهستانی و سختی 

بازار  عدم  هاف  جاده  وضعیت  به  توجه  با  دسترسی 
رسانی مناسب و خريد و فروش توسط دالالن و وجود  

شبکه برق فشار قوی برروی تعدادی از باغات است.

استان  طبیعی  منابع  حفاظت  يگان  سرپرست 
کرمان گفت: طی سه ماهه نخست امسال 39 
فقره آتش سوزی به مساحت 241 هکتار در 

مراتع استان رخ داده است.
منابع  حفاظت  يگان  سرپرست  عربی،  اصغر 
با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  طبیعی 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
فقره   39 از  امسال  ،گفت:  کرمان  از  جوان 
آتش سوزی به مساحت 241 هکتار در مراتع 
استان بیشترين میزان حريق در شهرستان های 
داده  رخ  بردسیر  بم،  سیرجان،  شهربابک، 

است.
تعطیالت  در  حريق  تعداد  افزود:بیشترين  او 
بی  اثر  در  که  شده  گزارش  هفته ها  آخر  و 

احتیاطی گردشگران، چوپانان و... در روشن کردن آتش 
و محل های داری پوشش متراکم  خشک بوده است.

در  طبیعی  سوزی  آتش  مورد  کرد:يک  تصريح  عربی 
باغ  منطقه  ارتفاعات  صوغان  بخش  ارزوئیه،  شهرستان 
درختان  جنگلی  پوشش  با  برخورد صاعقه  اثر  در  برج  

ارس رخ داده است.
با  کرمان  استان  طبیعی  منابع  حفاظت  يگان  سرپرست 
اشاره به اينکه اين آتش سوزی ها نسبت به مدت مشابه 
به  بیان داشت:  برابر شده است،  نیم  و  تقريبا دو  پارسال 
علت بارندگی ها پارسال ، ابتدای امسال ، تراکم پوشش 
گیاهی ، خشک شدن پوشش علفی منطقه با شروع فصل 

گرما و با کوچکترين بی احتیاطی حريق رخ می دهد.
عرصه های  در  عنوان  هیچ  به  مردم  داشت:  اظهار  عربی 

پوشش مرتعی و جنگلی آتش روشن نکنند چون با وزش 
باد، آتش به پوشش گیاهی منطقه سرايت می کند.

او گفت:در صورتی مجبور به روشن کردن آتش هستند 
و  کنند  پاکسازی  وبرگ های خشک  علف   از  را  سطح 
دور آتش را به وسیله سنگ چین مهار کنند که آتش به 

پوشش گیاهی اطراف سرايت نکند.
افزود: در صورت مشاهده شدن آتش سوزی در  عربی 
مراتع در مرحله اول خونسردی خود را حفظ کنند و با 
تا  اطالع دهند  منابع طبیعی  يگان حفاظت  شماره 1504 

اکیپ اطفا حريق به منطقه اعزام شود.
نیرو های  رسیدن  تا  می تواند  شهروندان  گفت:حتی  او 
منابع طبیعی و درصورت داشتن آب با ريختن و مرطوب 
کردن سطح پوشش از گسترش حريق در عرصه مرتعی 

جلوگیری کنند.

ردای افتخار زيبنده قامت فرزانگانی باد که عزت و سرافرازی خويش را در عرصه خدمتگذاری 
به خلق و جلب رضايت خداوندی جستجو می کنند.

جناب آقای حسن خوارزمی:
شاخصه انسانهای شايسته و خدمتگزار و دلسوز بندگان توفیق الهی در عرصه 
اين قشر گرفتار و  امور  از  خدمت است حسن ُخلق و تجربه و گره گشايی 
شادباش  و  تبريک  با  است  زبانرد  عزيز  آن  خدادادی  توانائیهای  و  نیازمند 
زندانیان  از  حمايت  انجمن  عامل  مدير  سمت  در  محضرتان  به  صمیمانه 

شهرستان بافت آرزوی توفیق بیشتر و خدمات به يادماندنی از درگاه حق برايتان می نمائیم.
روزنامه حکمت

تبريک و تهنیت
خوارزمی  حسن  آقای  شايسته  انتخاب  بدينوسیله 
را  بافت  شهرستان  زندانیان  از  حمايت  انجمن  مديرعامل 
موفقیت  بهروزی،ادامه  سالمتی،  گفته  تهنیت  و  تبريک 
و  نظام  عالی  اهداف  به  نیل  جهت  در  را  شما  روزافزون 
خدمتگزاری به اين قشر گرفتار و نیازمند خدمت  در راستای 

پیشرفت و توسعه شهرمان از پیشگاه ايزد منان آرزومندم.
علی نجفی-رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی شهرستان بافت 

تبريک و تهنیت
با شايستگیهايی که در  چه زيباست خلعت خدمت پوشیدن 
برای  انديشیدن  نیکوست  انسانیت وجود دارد و چه  قاموس 
تعالی انسان و همت بلند داشتن برای تحقق خدمت جناب 
ور  اندیشه  و  برومند  آقای حسن خوارزمی جوان 
شهرمان خبر مسرت بخش انتخاب مديريت حضرتعالی به 
عنوان مديرعامل انجمن حمايت از زندانیان اين قشر نیازمند 

حمايت و خدمت که در کشاکش دهر تقديرشان را به محدوديت عرض الواسعه گره 
زده است با شعف و شادی به پاس اين شايستگی اسیر می رود در اين صحنه حساس و 
ارزشمند يادگاری از خدمت خالصانه را در کارنامه حیات ارزشمندت جاودانه نمايی. 

با تبريک و تهنیت آرزويم سالمتی و عزت و پايندگی برايتان است 
مسعود رضايی نسب –رئیس اداره زندان و نائب رئیس هیئت مديره انجمن حمايت 
از زندانیان بافت

تبريک و تهنیت
جناب آقای حسن خوارزمی عزیز:

انجمن  به عنوان مدير عامل  انتخاب جنابعالی  با شنیدن خبر 
حمايت از زندانیان شهرستان بافت که در واقع خدمت به اين 
گرفتاران و به خانواده های آنان رضايت خداوند منان را در 
و خانواده  نمايد. من  معنی می  را  انسان  انسانیت  و  دارد  پی 
به محضر شريفتان  تبريک صمیمانه  با  را شادمان ساخت  ام 

آرزويم برايتان عزت و توفیق خدمت ارزشمند  و ماندگار به اين مجموعه است باشد 
نامتان در زمره گزيدگان حضرت دوست و کبريای الهی ماندگار شود 

خانواده رضا ورفیع بابايی 

تبريک و تهنیت
جناب آقای حسن خوارزمی:

انتخاب جنابعالی به عنوان مدير عامل انجمن حمايت 
از زندانیان شهرستان بافت که در واقع خدمت به اين 
رضايت خداوند  آنان  های  خانواده  به  و  گرفتاران 
محضر  به  صمیمانه  تبريک  با  دارد  پی  در  را  منان 

ماندگار  و  ارزشمند   توفیق خدمت  و  برايتان عزت  شريفتان آرزويمان 
به اين مجموعه است باشد نامتان در زمره گزيدگان حضرت دوست و 

کبريای الهی ماندگار شود 
جمعی از روانشناسان و مشاوران شهرستان بافت 

 برادر ارجمند جناب آقاي حسن خوارزمی مدیر عامل انجمن 
حمایت از زندانیان شهرستان بافت

هماي سعادت توفیق خدمتي است که از طرف خداوند 
به بندگان خاص عطا مي شود تا در بستر حیات خويش 
در جهت رضاي حق گام نهند و بر سیاهیها بتازند. در 
ذخمه  ترين  اصلي  توفیق خدمت  اين  دلنواز  سمفوني 
که  را  ستمديدگان  و  محرومان  دلنوازي  با  که  باش 
چشم به ياريت دوخته اند زندگي بخش باشي و ياري 
ارزشمندتان  محضر  به  را  خدمت  توفیق   اين  نمايي 

تبريک گفته از خداوند منان مي خواهیم مسئولی با خدمات ماندگار باشید که 
سالها از شما به نیکي ياد شود.

سجاد اخالص پور و خانواده 

آگهی تغییرات هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان بافت 
بدينوسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی کانون مذکور اسامی و سمت هر يک از 

اعضای هیئت مديره کانون مذکور به شرح ذيل می باشد.
1-ايرج خالويی 2-رئیس هیئت مديره 

2- عباس رحیم پور- نايب رئیس 
3-محمديار رجايی نژاد –خزانه دار

رضا اسماعیلی-مدير کل 

بررسی  به  اشاره  با  کرمان  استاندار   
نشست  طی  استان  اقتصادی  طرح های 
کارگروهی  گفت:  تهران  در  اخیر  های 
)سرمايه گذاری  ابريشم  راه  احیای  برای 
مسئولیت  با  چین(  کشور  با  مشترک 
وزرای  عضويت  و  کرمان  استانداری 
بزرگ  های  شرکت  نمايندگان  مربوطه، 
که  شده  تشکیل  چین  و  ايران  سفرای  و 

اهداف کارگروه را پیگیری می کنند.
محمدجواد فدائی افزود: معاون اقتصادی 
وزارت امور خارجه، سفیر چین در تهران 
وزير  نماينده  چین،  در  ايران  سفیر  و 
وزير  نماينده  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
و  شهرسازی  و  راه  وزير  نماينده  کشور، 
شرکت های  و  نمايندگان  مجمع  ريیس 

بزرگ استان کرمان عضو اين کارگروه هستند و اين 
موضوع تا حصول نتیجه توسط استانداری کرمان دنبال 

می شود.
موضوع  بر  عالوه  نشست  اين  در  داشت:  اظهار  وی 
تجارت  ياس  شرکت  همچنین  ابريشم  جاده  احیای 

سرمايه گذار  کمک  با  که  کرده  آمادگی  اعالم 
خارجی حدود 200 میلیون دالر برای احداث فاز يک 

پتروشیمی شهرستان بافت مشارکت کند.
ياس  شرکت  آمادگی  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
استخراج  اکتشاف،  در  سرمايه گذاری  برای  تجارت 
و  مستقیم  گذاری  سرمايه  صورت  به  مس  فراوری  و 
و  معدن  سازمان صنعت،  مقرر شد  يا شراکت گفت: 

موجود  امکانات  کرمان  استان  تجارت 
مشارکت،  يا  واگذاری  برای  و  معرفی  را 

مراحل قانونی الزم را دنبال کند.
يک  با  نشستی  در  کرمان  استاندار  پیشتر 
کرمان  در  چین  کشور  از  تجاری  گروه 
حوزه های  در  آنها  گذاری  سرمايه  برای 
استان  گردشگری  و  کشاورزی  معادن، 

کرمان اعالم آمادگی کرده بود.
يک سرمايه گذار چینی نیز در اين نشست 
که سال گذشته در محل استانداری کرمان 
در  اقتصادی  فعالیت های  به  شد،  برگزار 
هرمزگان  استان  و  رفسنجان  شهرستان 
برای همکاری در خصوص  اشاره کرد و 
آهن  تنی  هزار   200 تولید  های  کارخانه 
آمادگی  اعالم  کرمان  استان  در  اسفنجی 

کرده بود.
اين سرمايه گذار به سرمايه گذاری خود در حوزه توزيع 
و تولید برق اشاره کرده و خواستار حمايت استانداری 
در  سرمايه گذاری  شرکت  اين  فعالیت  برای  کرمان 

حوزه برق و تولید سیم های آلومینیوم شدند.

برادر عزیز جناب آقای  حسن خوارزمی:
عامل  مدير  عنوان  به  جنابعالی  وشايسته  بجا  انتصاب 
تبريک  را  بافت  شهرستان  زندانیان  حمايت  انجمن 
عرض مینمايم ان شاء اهلل همچون ساير مسئولیت ها 

موفق ومويد باشید .
شهرام شفیعی بافتی بازرس انجمن حمايت از 

زندانیان شهرستان بافت

آگهی مزايده های شماره4-5099091732000001 )نوبت دوم(
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در نظر دارد مدارس 
شیرازی  صیاد  ورزشی  سالن  و  سعیدی  ا...  سینا،آيت  نسیبه،ابن 
يا کمتراز طريق  الی 3 سال  به مدت 1  ارزوئیه  واقع در شهرستان 
مزايده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اجاره دهد.
ساير  و  برگزاری  توضیحات  و  عمومی  شرايط  از  آگاهی  جهت 
اطالعات مزايده به سامانه ستاد به نشانی )setadiran.ir( مراجعه 

شود.
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

سوختن 241 هکتار از مراتع استان کرمان

استاندار کرمان: 

سرمایه گذاری مشترک با چین احیا می شود

برداشت 217۰ تن مجصول گیالس از باغات شهرستان بافت در سال جاری

ريیس شورای شهرستان  پور  شرفعلی  علیباز 
در  استان  عالی  شورای  عضو  و  ارزوئیه 
به  رسیدگی  خواستار  خود  های  صحبت 
 ، شهرستان  اسالمی  شوراهای  مشکالت 
پرداخت  روستا  شوراهای  و  بخش   ، شهر 
شوراها  عمده  مشکالت  جمله  از  و 
نمود. اشاره  هستند  مواجه  آن  با   که 

های  شورا  تشکیل  که  داشت  بیان  وی 
عطف  نقاط  از  يکی  روستا  و  شهر  اسالمی 
اسالمی  انقالب  از  پس  ايران  سیاسی  تاريخ 
نظام  سیاسی  های  ظرفیت  نشانه  ايران 
با  اما  است  مردم  مشارکت  جلب  برای 
شوراها  عمر  تاسیس  از  دوره  چند  گذشت 

است. نکرده  پیدا  دست  خود  واقعی  جايگاه  به   هنوز 
مشکالتی  جمله  از  داد  ادامه  شهرستان  شورای  رئیس 
جمله  از  امکانات  نبود  هستند  مواجه  آن  با  شوراها  که 
مکان  هیچ  که  هستند  افزاری  نرم  و  افزار  سخت 
تا  و  ندارند  خود  جلسات  برگزاری  جهت  مناسبی 
قانونی شوراها هست  کنون هیچ حق جلسه ای که حق 
شهرستان  شورای  سهم  حق  و  است  نشده  پرداخت 
است  شهردای  بودجه   های  درآمد  از  درصد  نیم  که 
يکی  که  شوراها  آموزش  است  نشده  اجرايی  تاکنون 
است. نشده  اجرا  سال  چند  اين  طی  میباشد  واجبات   از 

که  داشت  بیان  استان  عالی  شورای  در  ارزوئیه  نماينده 
بی  مورد  و  اند  شده  واقع  مظلوم  جا  همه  در  شوراها 
قرار  بخشداری  فرمانداری  بجز  ادارات  اکثر  مهری 
جیب  از  بايد  را  ها  وذهاب  اياب  تمام  شوراها  میگیرند 
شناسايی  کارت  تاکنون  کنند  هزينه  خود  شخصی 
وزير  امضاء  به  بايد  که  استان  شورای  جمله  از  شوراها 
است. نگرفته  صورت  اقدامی  هیچ  برسد  کشور   محترم 

علیباز شرفعلی پور در پايان گفت بودجه های دهیاريها 
و شهرداری ها جوابگوی هزينه های شهر و روستا نیست 
و خواستار هماهنگی بیشتر برای تخصیص بودجه بهتر و 

بیشتر برای شهرداری ها و دهیاريها شد.

جلسه ویدئو کنفرانس شورای عالی استان کرمان برگزار شد


