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بافت

فرماندار بافت:
حقوق معوقه فرهنگیان پرداخت شود              4

باران موجب کنترل طغیان آفات در مزارع 
کشاوزری کرمان می شود                            2

راه حلی جالبی برای پول کردن چک های 
برگشتی                                                        4

ارکستر ملی ایران در کرمان برگزار می شود
2

ضرورت اعمال مدیریت واحد بر صنعت فرش
4                   

و  عالی  موقعیت  با  کارواش  یک 
به  معلم  میدان  در  واقع  درآمدعالی 

فروش می رسد.
تلفن تماس:09178895506

آگهی مزایده 
اموال  شهر  اسالمی  شورای  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  بافت  شهرداری 
الزمان(  شهرداری الف- ساختمان شورای شهر قدیم)جنب مسجد صاحب 
بادی  سرسره  مکان  ج-  ساحلی،  پارک  ساندویچی  و  تنقالت  غرفه  مکان 
پفیال پشمک پارک ساحلی،  پارک ولی عصر، ح-مکان ماشین شارژی و 
د-ساختمان جنب شهرداری بانک ملی قدیم ه-مکان یوربانجی را از طریق 
مزایده به افراد واجد الشرایط به اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به 
اسناد  دریافت  98/2/21 جهت  اداری  وقت  پایان  تا  آید حداکثر  می  عمل 

مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نماید. 
شرایط مزایده:

1- سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از موارد فوق به مبلغ ده میلیون 
 0108181100005 حساب  به  واریز  صورت  به  بایستی  که  باشد  می  ریال 
سپرده شهرداری بافت نزد بانک ملی شعبه بافت و یا به صورت ارائه ضمانت 

نامه بانکی معتبر باشد. 
2- در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد.
۳- به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناقض و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ 

درج شده در اسناد مزایده ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.
قبول شروط و  منزله  به  پیشنهاد  ارائه  و  مزایده  است شرکت در  بدیهی   -4
پیشنهادات  قبول  یا  بوده و شهرداری در رد  مزایده  اسناد  مقرر در  تکالیف 

مجاز و مختار است. 
5- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

6- جلسه رسیدگی به پاکات روز یکشنبه 98/2/22 در محل این شهرداری 
تشکیل خواهد شد

علی خدادادی-شهردار بافت 

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان خبر داد:
مقاوم  برای  تومانی  میلیون   4۰ تسهیالت  اعطای 

سازی واحدهای روستایی
به  گفت:  کرمان  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
با کارمزد چهار درصد در  تومانی  میلیون  تسهیالت 40  زودی 

روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت اعطا می شود.
و  ساخت  گذشته  در  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  سلطانی  اکبر  علی 
سازهای غیراصولی در روستاها بیشتر از شهرها بوده است، اظهار 
کرد: دلیل این مساله این است که زیرساخت، دانش مهندسی 
و مهارت های ساخت و ساز در روستاها دیرتر از شهرها فراهم 

شده است.
وی ادامه داد: در این زمینه باید دید که هدف گیری نظام برنامه 
حاضر  حال  در  است.  بوده  چیزی  چه  کشور  اجرایی  و  ریزی 
در استان کرمان شرایط نسبت به گذشته متفاوت شده و روند 
مناسب سازی و مقاوم سازی در روستاها از بسیاری شهرها بهتر 

شده است.
مسکونی  واحدهای  درصد   6۳ اینکه  به  اشاره  با  نژاد  سلطانی 
افزود:  است،  شده  سازی  مقاوم  کرمان  استان  در  روستایی 
و  است  پی گیری  در حال  مانده  باقی  مقاوم سازی ۳7 درصد 

خوشبختانه کیفیت ساخت و ساز در روستاها بهتر شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان با اشاره به نظارت بر ساخت 
و سازها در روستاها گفت: زلزله های مخرب سال 82 و 8۳، بم 
و زرند این عزم را در نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور، استان 
واحدهای  سازی  مقاوم  زمینه  در  که  کرد  ایجاد  مردم  عامه  و 

مسکونی دقت الزم را به کار گیرند.
بر  داد:  ادامه  مسکن  بخش  بانکی  تسهیالت  خصوص  در  وی 
به 40  میلیون  از 25  تسهیالت  میزان  اخیر دولت  اساس مصوبه 

میلیون تومان ارتقا پیدا کرده است.
سلطانی نژاد تصریح کرد: به زودی تسهیالت 40 میلیون تومانی 
با کارمزد چهار درصد در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر 

جمعیت اعطا می شود.
از  استفاده  زمینه  تمام  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تکنولوژی ها و روش های ساخت در شهرها در تمام روستاهای 
استان کرمان فراهم شده است، افزود: به منظور کاهش مشکالت 
و  استانداری  مهندسی،  نظام  سازمان  کمک  با  دفاتری  مردم 

مسکن و شهرسازی در همه روستاها ایجاد شده است.
مهندسی  نظام  موازی  روستایی  فنی  نظام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای ساخت و ساز در  نیاز  ابزار مورد  افزود: همه  شهرهاست، 

روستاها فراهم شده است.

فرماندار ارزوئیه با اعالم این خبر به خبرنگار 
و  مکرر  های  تالش  از  پس  گفت  حکمت 
پیگیری های مستمر در راستای سیاست های 
اقتصاد  اجرای  بر  مبنی  امید  و  تدبیر  دولت 
مقاومتی و حمایت از سرمایه گذاران داخلی 
تعداد شش طرح احداث کارخانه فرآوری 
دو  و  کرومیت  بندی  دانه  شامل  کرومیت 
برداری  بهره  به  کنسانتره  تولید  شامل  طرح 
رسید. حمید منظری توکلی در ادامه گفت 

بر  بالغ  گذاری  سرمایه  با  ها  طرح  این 
پانصد میلیارد ریال و برای بیش از 190 نفر 
فرماندار  است.  نموده  ایجاد  مستقیم  اشتغال 
صنعتی  طرح  شش  تاکنون  گفت  ارزوئیه 
رسیده  برداری  بهره  به  کرومیت  بندی  دانه 
در  کرومیت  کنسانتره  طرح  دو  و  است 
حال احداث می باشند که به زودی به بهره 
ادامه  در  منظری  حمید  رسند.  می  برداری 
پنج هزار  با وسعت  ارزوئیه  افزود شهرستان 

از  کیلومتر مربع دارای ذخایر عظیم معدنی 
های  تالش  با  که  باشد  می  کرومیت  جمله 
فراوان توانستیم بسترهای الزم جهت توسعه 
این  در  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 
در  ارزوئیه  فرماندار  نمائیم.  فراهم  را  منطقه 
ادامه گفت از ابتدای حضورم در فرمانداری 
ارزوئیه، ترغیب و حمایت از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در زمینه کرومیت را جزو 
و  دادم  قرار  خویش  کاری  های  اولویت 
گسترده  های  پیشرفت  خدا  فضل  به  امروز 
منظری  حمید  ایم.  داشته  زمینه  این  در  ای 
کشور  در  کرومیت  اهمیت  به  اشاره  با 
متالوژی  گفت مصرف کرومیت در صنایع 
وی  یابد.  می  افرایش  روز  هر  شیمیایی  و 
تنوع  فرد،  به  منحصر  خصوصیات  افزود 
آن  از  تولیدی  مختلف  محصوالت  کاربرد 
قبول  قابل  در صنایع مختلف، وجود ذخایر 
آن در کشورهاي مختلف از جمله در ایران، 
این محصول و بالخره  صادرات و واردات 
نقش موثر آن در اقتصاد جهانی روز به روز 
افزوده  دنیا  در  معدنی  ماده  این  اهمیت  بر 
با 60  ارزوئیه  و خوشبختانه شهرستان  است 
این  از  کشور  کل  کرومیت  ذخایر  درصد 

نعمت ارزشمند بهره مند است.

فرماندار ارزوئیه:

فرآوری  کارخانه  احداث  طرح  هشت 
کرومیت در ارزوئیه به بهره برداری رسید

کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
گفت: تاکنون بیش از 68۳ هزار سند مالکیت 
استان صادر شده  در  )کاداستری(  برگ  تک 

است.
روسای  گردهمایی  در  زاده"  طالبی  "رضا 
ادارات ثبت سراسر استان با بیان اینکه تاکنون 
برگ  تک  مالکیت  سند  هزار   68۳ از  بیش 
)کاداستری( در استان صادر شده، گفت:اسناد 
را که  باید جایگاه ویژه خود  مالکیت رسمی 
قانونگذار پیش بینی کرده پیدا کنند و رجحان 
دعاوی  در  عادی  اسناد  به  نسبت  اسناد  این 

کیفری و حقوقی مد نظر قرار گیرد.
ثبتی و مدنی جایگاه  قوانین  اینکه  بیان  با  وی 
در  و  شده  قائل  رسمی  اسناد  برای  ای  ویژه 
رسمی،  مالکیت  اسناد  تنظیم  صحت  صورت 
قرار  انکار  و  تردید  مورد  را  آنها  توان  نمی 
داد، اظهار کرد: اسناد عادی به لحاظ شرایط 
تنظیم و اینکه شخص می تواند نسبت به آنها 
ادعای جعل یا تردید و یا انکار داشته باشد از 
با حضور در  مردم خواست معامالت خود را 
رسمی  بصورت  رسمی  اسناد  های  دفترخانه 

تنظیم نمایند.
در  گرفته  صورت  تدابیر  بیان  با  زاده  طالبی 
دولت  و  مردم  مالکیت  اسناد  حفظ  خصوص 
بیان کرد: با استفاده از بایگانی های مستحکم 
و مکانیزه و سامانه اعالم و اطفاء حریق کلیه 
پرونده های ثبتی و مستندات مالکیت مردم در 

شرایط مطلوبی نگهداری می شود.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان با 
اشاره به اینکه در صورت بروز هر گونه حادثه 
الکترونیکی  نسخه  ثبتی،  های  پرونده  برای 

و  اسکن  با  گفت:  است،  موجود  ها  پرونده 
پرونده  هزار   620 از  بیش  الکترونیک  آرشیو 
خدمت  سرعت  برگ  میلیون   24 بر  مشتمل 
و  یافته  تسریع  استان  شریف  مردم  به  رسانی 
نگرانی ها در زمینه سرقت پرونده ها و جعل 
اهلل  شاء  ان  و  است  یافته  کاهش  ثبتی  اوراق 
ثبتی  های  پرونده  تمامی  جاری  سال  پایان  تا 
الکترونیکی  آرشیو  و  اسکن  استان  سطح  در 

خواهند شد.
وی با ابراز خرسندی از جذب اعتبارات قابل 
توجه به وسیله ثبت استان و تکمیل پروژه های 
ساختمان  جاری  سال  در  کرد:  اعالم  عمرانی 
های جدید التاسیس ادارات ثبت انار و ارزوئیه 
مردم  به  بهتری  در شرایط  تا  افتتاح می شوند 

این شهرستان ها خدمت رسانی انجام شود.
و  مسئولین  از  تشکر  با  ادامه  در  زاده  طالبی 
به  خطاب  استان  اسناد  ثبت  ادارات  کارکنان 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات  روسای 
مکاتبات  از  پرهیز  ها،  هزینه  در  صرفه جویی 
و  کارکنان  عملکرد  بر  نظارت  غیر ضروری، 
ارشاد و آموزش کارکنان را از جمله مواردی 
در  همواره  باید  ادارات  روسای  که  دانست 

امور کاری به آن توجه داشته باشند.
از علی  این گردهمایی  پایان  گفتنی است در 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  رحمانی، 
عملکرد  لحاظ  به  جنوب  رودبار  شهرستان 
به  سازمان  های  سیاست  اجرای  در  مطلوب 

عنوان مدیر برتر در سال 97 قدردانی شد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

بیش از 683 هزار سند مالکیت تک برگ در استان صادر شده است
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قاچاق شیشه و تریاک با آغشته کردن به حوله

محموله  مخدر،  مواد  با  مبارزه  پلیس  کشفیات  در جدیدترین 
اقالم مختلف آغشته به انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس  بخشنده  محمد  سرهنگ 
تهران بزرگ درخصوص جدیدترین شیوه فعالیت قاچاقچیان 
اظهار کرد: این افراد برای آنکه به اهداف خود برسند، به دنبال 
شیوه های جدید برای انجام فعالیت های خود هستند؛ لذا پلیس 
با اشرافیت کامل اطالعاتی  هم از این شگردها غافل نیست و 

سعی در بر مأل کردن نقشه های سوداگران دارد.
از  شده  کشف  نمونه  آخرین  به  اشاره  با  بخشنده  سرهنگ 
با  مبارزه  پلیس  کشفیات  در جدیدترین  کرد:  بیان  قاچاقچیان 
مواد مخدر، محموله اقالم مختلف آغشته به انواع مواد مخدر 

کشف و ضبط شد.
کیلوگرم   6 به  آغشته  حوله های  محموله،  این  در  افزود:  وی 
شیشه و اسفنج آغشته به 2 کیلوگرم تریاک را که قاچاقچیان 
سعی داشتند از طریق محلول کردن مواد مخدر در اقالم، آنها 

را جا به جا کنند، کشف شد.
 40 قاچاق  از  پایتخت  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
کیلوگرم انواع مواد مخدر در پوشش روغن موتور خودرو به 
تفکر  این  با  افراد  داد و خاطرنشان کرد:  صورت محلول خبر 
مواد مخدر  با محلول کردن  فریب دهند،  را  پلیس  بتوانند  که 
این  برند  از  داشتند  موتور سعی  پر کردن ظرف های روغن  و 
محصول سوءاستفاده کنند و مواد مخدر را در این پوشش جا 

به جا کنند.

 وضع مطلوب مراتع کوچ عشایر کرمان را به 
تعویق انداخت

مدیرکل عشایری استان کرمان کوچ را نماد عشایر دانست و گفت: 
با توجه به اینکه کوچ بهاره از نیمه اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد 
امسال به دلیل وضعیت مطلوبی که در مراتع قشالقی ایجادشده است 

از عشایر خواسته ایم کوچ را به تعویق بیاندازند.
کرمان  در  کوچنده  خانوار  هزار   2 اینکه  بیان  با  ابراهیمی  مهدی 
و  برون استانی  دو صورت  به  کرمان  استان  در  داریم گفت: کوچ 
قشالقی  از  آن  برون استانی  کوچ  که  می شود  انجام  استانی  درون 
هرمزگان به مراکز ایالقی استان از جمله مناطق سیرجان، بردسیر، 
بافت، رابر و ارزوئیه و کوچ درون استانی از شهرستان های جنوبی 

به شهرستان های شمالی استان انجام خواهد شد.
وی جمعیت عشایر استان کرمان را 110هزار نفر در قالب 22هزار و 

500خانوار عنوان کرد .
ابراهیمی از انجام سرشماری جدید عشایر در سال جاری خبر داد 
و گفت : طبق سرشماری عشایر در سال 87 استان کرمان با 28 ایل 

و 42 طایفه مستقل دومین استان عشایری کشور بشمار می رود .
وی افزود: عشایر در بیش از 79 هکتار اراضی کشاورزی و زراعی 
استان کرمان مشغول به فعالیت هستند و دارای ۳ میلیون رأس دام 
می باشند و ۳0 درصد تولیدات صنایع دستی نیز توسط زنان هنرمند 

عشایر تولید می شود.
از  قشالق  و  ییالق  و  طبیعت  در  عشایر  اینکه  بابیان  ابراهیمی 
می کنند  استفاده  تولید  جهت  در  مناطق  ظرفیت های  و  پتانسیل ها 
گفت: تولیدات عشایر ارگانیک و باکیفیت بسیار مناسب هست که 
در این راستا طرح های هفتگانه ای را برای باال بردن معیشت عشایر 

در دستور کارداریم.
و  مسائل  کردن  برطرف  برای  را  کوچ  ستاد  راه اندازی  لزوم  وی 
منابع طبیعی  ادارات کل  با  مشکالت عشایر الزم دانست و گفت: 
و سایر دستگاه های مرتبط هماهنگی های الزم در راستای برطرف 
بحث  در  عشایر  تا  است  انجام شده  عشایر  کوچ  مشکالت  کردن 

کوچ با مشکل مواجه نباشند.
آبرسانی سیار کامل و  ناوگان  ابراهیمی تصریح کرد: در سال 97 
ناوگان  این  به  دار  تانکر  بنز  کامیون  دستگاه   8 و  است  فعال شده 
اضافه کرده ایم که کار آبرسانی سیار را در مناطق عشایر نشین که با 

کمبود آب مواجه هستند انجام می دهند.

باران موجب کنترل طغیان آفات در مزارع 
کشاوزری کرمان می شود

محمدرضا پورخاتون افزود: تاکنون در سال زراعی جاری متوسط 
بارندگی 1۳0 میلیمتر گزارش شده و این میزان تا مهرماه که سال 

زراعی امسال بسته می شود افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: فروردین امسال نوید بخش اتفاقات خوبی است با 

توجه به خشکسالی 18 ساله نوید تر سالی داده شده است.
پورخاتون با بیان اینکه استان کرمان در منطقه خشک و نیمه خشک 
قرار دارد گفت: باید در زمینه مصرف آب در بخش های مختلف 

آشامیدنی، صنعت و کشاورزی دقت کرد.
سطح  واحد  در  عملکرد  افزایش  موجب  را  باران  بارش  وی 
محصوالت زراعی مانند جو، گندم و کلزا دانست و گفت: بارش 
کرمان  استان  کشاورزی  بخصوص  مختلف  های  بخش  در  باران 

موجب برکات فراوانی خواهد بود.
به دلیل  افزایش اشتغال در بخش کشاورزی  به  با اشاره  پورخاتون 
بارش نزوالت جوی در سال جاری افزود: خشکسالی طی سالهای 
گذشته موجب طغیان برخی آفات مانند پسیل و زنجره خرما شده 
بود که بارش نزوالت جوی به کنترل این مهم کمک شایانی می 

کند.
گندم  مزارع  از  هکتار  هزار   10 گذشته  سال  کرد:  تصریح  وی 
به  امسال  پاشی شد در حالی که  ارزوئیه علیه آفات سم  شهرستان 

دلیل بارش باران این میزان به پنج هزار هکتار رسیده است.
پورخاتون با بیان اینکه بارش نزوالت جوی همچنین موجب وارد 
آمدن خسارت به بخش کشاورزی کرمان شده است گفت: جاری 
شدن سیالب و بارش تگرگ در برخی مناطق استان کرمان 10 تا 

15 درصد محصوالت را از بین برده است.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت 
: طی یک دهه گذشته هر ساله حداقل 2 تا سه هزار هکتار از باغات 
شمال این استان بر اثر خشکسالی و کمبود منابع آبی رها یا خشک 

شده است.
وی بیان کرد: استمرار خشکسالی بیش از 15 هزار هکتار از باغات 

این استان را رها و خشک کرده است.

با  کرمان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اثر بارندگی های اخیر در استان  اینکه بر  بیان 
تومان  میلیارد   442 فروردین ماه  در  کرمان 
خسارت به استان وارد شده است گفت: این 
خسارات شامل خسارت به زیرساخت ها، راه 
و معابر شهری، مدارس و سایر موارد می شود.

استان  مجید سعیدی در ستاد مدیریت بحران 
فدائی  محمدجواد  حضور  با  که  کرمان 
از  داشت:  اظهار  شد  برگزار  کرمان  استاندار 
بارندگی های زیادی در  امسال درگیر  ابتدای 
فروردین ماه  از 24  آنها  اوج  بودیم که  استان 

بود.
هشدارهای  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
هشت  تاکنون  و  برگزار  جلساتی  هواشناسی 
برگزار  مصوبه   76 با  سال  ابتدای  از  جلسه 
شده است گفت: در حال حاضر شاهد هجوم 
ملخ های دریایی در جنوب استان هستیم و در 

این زمینه نیز جلساتی برگزار شده است.
با  کرمان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اشاره به اینکه در بارندگی های اخیر 225 راه 
روستایی در استان قطع و پنج روستا تخلیه شد 
عنوان کرد: 16 روستا در استان کرمان مورد 
تهدید جدی قرار گرفت و اگر بارندگی ادامه 

پیدا می کرد مجبور به تخلیه آنها می شدیم.
 5 برق  و  روستا   75 آب  اینکه  بیان  با  وی 
ارتباط  قطع  استان  اصلی  راه   9 و  قطع  روستا 
شد افزود: متاسفانه هنوز راه نهبندان-شهداد و 
جاده راور-دیهوک که راه زمینی اصلی سفر 

به مشهد از استان کرمان است قطع است.

بارندگی های  اثر  بر  اینکه  عنوان  با  سعیدی 
 442 فروردین ماه  در  کرمان  استان  در  اخیر 
شده  وارد  استان  به  خسارت  تومان  میلیارد 
به  خسارت  شامل  خسارات  این  گفت:  است 
و  مدارس  شهری،  معابر  و  راه  زیرساخت ها، 

سایر موارد می شود.
موقع  به  اطالع رسانی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
عملکرد  از  افزود:  بحران  شرایط  در  دقیق  و 
دقیق  اطالع رسانی  به جهت  استان  رسانه های 
استان  به مردم و کنترل جو روانی  به موقع  و 

تقدیر می کنم.
با بیان  مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان 
گلستان،  استان های  به  کرمان  استان  اینکه 
لرستان و خوزستان در بحث سیل امدادرسانی 
ماشین آالت  دستگاه   646 افزود:  است  کرده 

استان  در  کرمان  استان  سنگین  و  سبک 
شده  مستقر  حمیدیه  شهرستان  و  خوزستان 

است.
مدیریت  مرکز  رئیس  صابری  سیدمحمد 
حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه 
بیمارستان  سیل  از  قبل  حمیدیه  شهرستان  در 
وجود نداشته است اظهار داشت: امروز در این 
شهرستان خدمات درمانی بسیار خوبی توسط 

اورژانس کرمان در حال انجام است.
این  در  بافت  فرماندار  حمزه جواران  فتحعلی 
جلسه با اشاره به اینکه چهار کیلومتر سیل بند 
در باالدست شهر بافت توسط بخش خصوص 
انجام شده است گفت: جا دارد در مراسمی از 

آنها تقدیر شود.

انهدام باند 3 نفره سرقت در رودبار جنوب

انهدام  پی  گفت:در  جنوب  رودبار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
باند ۳ نفره سرقت در رودبار جنوب متهمان در بازجویی های 
تخصصی پلیس به 14 فقره سرقت به ارزش بیش از 400 میلیون 

ریال اعتراف کردند.
رودبار  شهرستان  انتظامی  فرمانده  رضافیروزبخت  سرهنگ 
سطح  در  سرقت  انواع  فقره  چند  وقوع  پی  در  گفت:  جنوب 
سرقت  با  مبارزه  دایره  مامورین  از  اکیپی  بالفاصله  شهرستان، 

پلیس آگاهی تشکیل و نسبت به دستگیری سارقان اقدام شد.
تقویت  ضمن  سرقت ها  بررسی  از  پس  ماموران  افزود:  وی 
گشت های محسوس و نامحسوس و پس از چندروز تحقیقات 
میدانی با سرنخ های بدست آمده، باند ۳ نفره سرقت را شناسایی 

و متالشی کردند.
بازجویی های  در  متهمان  کرد:  تصریح  فیروزبخت  سرهنگ 
و  احشام  مغازه،  سرقت  انواع  فقره   14 به  پلیس  تخصصی 
از  بیش  به ارزش  نیرو  انتقال  همچنین سرقت تجهیزات برق و 

400 میلیون ریال در سطح این شهرستان اعتراف کردند.
از  تقدیر  ضمن  جنوب  رودبار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
همکاری خوب مردم با پلیس، از مالباختگان خواست تا جهت 
شناسایی متهمان و اموال مسروقه به پلیس آگاهی رودبارجنوب 

واقع در خیابان دولت مراجعه کنند.

 فرمانداران منوجان و سیرجان استعفا دادند
در  شرکت  برای  سیرجان  و  منوجان  شهرستانهای  فرمانداران 
انتخابات آینده مجلس شورای اسالمی نامه استعفای خود را تقدیم 

استاندار کرمان کردند.
محمد حجتی پور و منصور مکی آبادی افزودند: استعفای خود را به 

استاندار کرمان اعالم کرده ایم و منتظر دستور وی هستم.
نامزدی  براساس ابالغ وزیر کشور به استانداران مدیرانی که قصد 
تا  باید  دارند  را  اسالمی  شورای  مجلس  روی  پیش  انتخابات  در 

۳1/1/98 از مسئولیت خود استعفا دهند.

های  قابلیت  دارو  تزریق  پمپ 
متعددی چون، دقت باال در مقدار 
و مدت زمان تزریق، تزریق دستی 
تا 20  قابلیت تزریق  اتوماتیک،  و 
ساعت، کارکرد با 2 زبان فارسی 
و انگلیسی، مجهز به سیستم انسداد 
سرنگ و آپشن prime، کاهش 
ادامه دادن  تزریق و  از  ناشی  درد 
تزریق بعد از خاموش شدن به هر 

دلیل است.
های  دستگاه  از  یکی  دارو  پمپ 
داروهای  تزریق  برای  حیاتی 

تدریجی برای بیماران است.
محصول دانش بنیان پمپ تزریق دارو برای 
تزریق انواع داروهای تدریجی و زیرجلدی 
و  دسفرال  بخصوص  هپارین،  مرفین،  مانند 
عمده  و  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  غیره 
بیماران  دستگاه  این  کنندگان  مصرف 

تاالسمی هستند.
این دستگاه امکان سفارشی سازی بر اساس 

نیازهای مصرف کننده را دارد.
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت:  سالمت  ابزار  این  رونمایی  مراسم 
های  بخش  نیاز  مورد  دارو  تزریق  پمپ 

درمان از جمله بیماران خاص است.
اعیاد  تبریک  نژاد ضمن  حمیدرضا رشیدی 
شعبانیه و هفته سالمت افزود: تزریق دارو با 
این پمپ در بیماران تاالسمی از تجمع آهن 

در خون جلوگیری می کند.
به  ها  دانشگاه  در  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
محفوظات بسنده کنیم صرفا مصرف کننده 
ها  دانشگاه  در  رقابت  گفت:  بود  خواهیم 
تولید محصول  به  تا  باشد  داشته  باید وجود 

با کیفیت بیانجامد.
مراکز  ها،  دانشگاه  داد:  ادامه  نژاد  رشیدی 
آموزش عالی و تحقیقاتی رو به رشد هستند 
به روز  پیدا کرده و  تغییر  از حالت سنتی  و 

شده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح 
رقم  ها  دانشگاه  در  طوری  باید  ارتقا  کرد: 
و  جامعه  مشکالت  گشای  گره  که  بخورد 

سودآور باشد.
دانشگاه  و  ها  دستگاه  گفت:  نژاد  رشیدی 
شوند  محور  فناور  توانند  نمی  تنهایی  به  ها 
به  متکی  توانند  می  ها  دانشگاه  زمانی  و 

باشند  محور  فناور  و  خود 
جمعی  دسته  مشارکت  که 
داشته  را  درونی  و  بیرونی 

باشند.
نظام  کرد:  تاکید  وی 
نظام  عالی  آموزش 
استانی  مدیریت  تحقیقاتی، 
و دانشگاه ها باید همه با هم 
دانشگاه  رشد  زمینه  و  فضا 
ها را فراهم کنند و دانشگاه 
به  را محصور  نباید خود  ها 
لذا  کنند  دانشگاه  محدوده 
نظر  در  را  دانش  انتقال  و  تبادل  و  به صنایع 

داشته باشند.
بیان  با  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه  رئیس 
بشناسیم  را  باید ظرفیت های دانشگاه  اینکه 
و  تخصصی  رشته   20 دانشکده،   9 گفت: 
نیروی  آموزش  زمینه  و  تکمیلی  تحصیالت 
بستر  اما  این دانشگاه وجود دارد  انسانی در 
انجام تمام تحقیقات مورد نیاز وجود ندارد.

و  آموزشی  نظام  رویکرد  کرد:  تاکید  وی 
معیارهای سنجش در ارتقا هیات علمی باید 

تغییر کند.
به  منحصرا  ما  رویکرد  افزود:  نژاد  رشیدی 
تولید مقاالت علمی و چاپ در مجالت نباید 
نوآوری  و  فناورانه  محصوالت  تولید  باشد 
اندیشه  مهمترین امر است و این دانشگاه از 

های نوآورانه استقبال می کند.

 انفجار در رفسنجان جان دختر 2 ساله 
را گرفت

پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  های  فوریت  مرکز  رئیس 
رفسنجان گفت: انفجار یک منزل مسکونی در رفسنجان جان 

دختر بچه 2 ساله را گرفت.
سید محسن مرتضوی افزود: شامگاه سه شنبه ساعت 2۳ و 18 
دقیقه انفجاری در خیابان آزادی شهر رفسنجان رخ می دهد که 
دیوار یک خانه هم در این خیابان ریزش کرده و بر اثر ریزش 
دیوار منزل مسکونی دختر بچه 2 ساله تبعه افغان  کشته می شود.

وی ادامه داد: با حضور نیروهای اورژانس 5 مصدوم این حادثه 
های  آمبوالنس  توسط  بودند  افغان  تبعه  و  خانه  این  اهل  که 
اورژانس اول، دوم و سوم شهری به بیمارستان علی ابن ابیطالب 

رفسنجان اعزام شدند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  های  فوریت  مرکز  رئیس 
رفسنجان تصریح کرد: یک منزل در کنار این منزل بوده که بنا 
به دالیلی که در دست بررسی است منفجر شده و دیوار منزل 

این اتباع بیگانه هم ریخته شده است.
 2۳ جوان  پسر  نیز  گذشته  روز  همچنین  داشت:  اظهار  وی 
در جوادیه  استخر آب کشاورزی  در  بیگانه  اتباع  از  ای  ساله 

مرتصوی غرق شد و جان خود را از دست داد.
رفسنجان در فاصله 95 کیلومتری شمال کرمان قرار دارد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
ملی  ارکستر  گفت:  کرمان  استان 
با  جاری  ماه  اردیبهشت   7 و   6 در 
خوانندگی 'ساالر عقیلی'و نمایشگاه 
 gonter هنرمند آلمانی گونتراوکر
oker با عنوان 'کرنش به حافظ' در 
و  برگزار  کرمان  در  ماه  این  پنجم 

دایر خواهد شد.
با  نشست  در  علیزاده  محمدرضا 
اجرای  خصوص  در  خبرنگاران 
برگزاری  ارکستر ملی در کرمان و 
»کرنش به حافظ« در اردیبهشت ماه 
تفاهم  گذشته  سال  سه  طی  افزود: 

هنرهای  موزه  بین  را  خوبی  تعامالت  و  ها  نامه 
معاصر کرمان و کشور در راستای معرفی هر چه 
بیشتر آثار موزه کرمان و استان کرمان از طریق 

ظرفیت ها و پتانسیل های استان داشته ایم .
چهارمین  و  بیست  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
جشنواره ملی جوانان هنرهای تجسمی کشور در 
عنوان  بود  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  که   96 سال 
کرد: با تعامالت انجام شده قرار شد موزه کرمان 
نمایشگاه آثر هنرمندان  فراملی  در سطح ملی و 
بین المللی را برگزار کند که در این راستا شاهد 
و  بودیم  کرگ  تونی  آثار  نمایشگاه  برگزاری 
همچنین قرار شد خانه های تاریخی نیز به خانه 
تبدیل شوند ضمن  هنری  های  رشته  های  موزه 

گردشگری  پایلوت  عنوان  به  نیز  کرمان  اینکه 
هنری مطرح شد.

علیزاده همچنین افزود: مرمت آثار موزه هنرهای 
معاصر بعد از 40 سل نیز جزو کارهایی بوده که 
در  تیم کارشناسی  توسط   97 اسفندماه سال  در 

دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
شاهد  نیز  جاری  سال  اردیبهشت  پنجم  افزود: 
 95 هنرمند  گونتراوکر  آثار  نمایشگاه  برگزاری 
از  برگرفته  نوعی  به  وی  آثار  که  آلمانی  ساله 
مریدان  از  اشعار و غزلیات حافظ است و یکی 
به  »کرنش  عنوان  با  را  رود  می  شمار  به  حافظ 

حافظ« خواهیم بود.

برگزاری  گفت:  ادامه  در  وی 
نخستین  برای  ایران  ملی  ارکستر 
بار در کرمان رویداد بزرگی است 
ظرفیت  از  استفاده  راستای  در  که 
ها و معرفی کرمان در دست اقدام 

داریم.
فاخر  موسیقی  را  ارکستر  علیزاده 
این  در  گفت:  و  دانست  کشور 
ملی  و  حماسی  های  ترانه  ارکستر 
کشور با هماهنگی انجمن موسیقی 
هنری  فرهنگی  بنیاد  با  استان 
ماه  اردیبهشت   7 و   6 در  رودکی 
جاری با خوانندگی ساالر عقیلی و 

60 نوازنده برگزار خواهد شد.
وی راه اندازی و رهبری این ارکستر را در سال 
77 توسط فرهاد فخر الدینی عنوان کرد و گفت: 
استان  برخی  در  را  هایی  کنسرت  ارکستر  این 
اجرا  ، شیراز، اصفهان و سنندج  تهران  ها چون 

کرده اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
ضمن تشکر از استاندار کرمان به خاطر حمایت 
فعالیت های فرهنگی و هنری  و ارزش گذاری 
در  که  بوده  قرار  ارکستر  این  برگزاری  گفت: 
میدان گنجعلیخان انجام گیرد که به احتمال زیاد 

مکان آن جابه جا شود.

 مدیرکل ارشاد :

ارکستر ملی ایران در کرمان برگزار می شود

 بارندگی های اخیر بیش از 44۰ میلیارد تومان خسارت به استان کرمان وارد کرد

 پمپ تزریق دارو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان رونمایی شد
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موضوع  حشرات  دیگر  یا  ملخ  خوردن 
تازه ای نیست؛ به طوری که در فرهنگ 
مردم دیگر شهر ها و کشورها می توان 
فراوانی  و غریب  های عجیب  خوراک 

را دید.
ارزان  عین  در  حشرات  شود  می  گفته 
و  کلسیم  پروتئین،  سرشار  منابع  بودن 
آهن هستند و مردم کشورهای مختلف 
یا  خام  پخته،  صورت  به  را  آنها  جهان 
زنده مصرف می کنند. محققان پیش بینی 
مردم  آینده  سال  ده  در  که  کرده اند 
بیشتری به حشره خواری روی می آورند 
گوشت  جایگزین  غذایی  منبع  این  و 
قرمز خواهد شد. همچنین افراد بسیاری 

کاهش  و  الغری  برای  خارجی  کشورهای  در 
وزن از ساس تغذیه می کنند و خوردن حشرات 

را راه درمان بسیاری از بیماری ها می دانند.
به گزارش خبر جنوب، این روز ها ورود ملخ ها 
به استان های جنوبی کشور هرچند باعث نگرانی 
مردم  برخی  برای  ولی  می شود،  کشاورزان 
و  است  آیند  خوش  بسیار  شیراز  استان  جنوب 
به یک فرصت درآمدزا تبدیل شده  هم اکنون 
در  ملخ سرخ شده  کیلو  هر  فروش  به طوریکه 
شهرستان گراش  بین 40 تا 60 هزار تومان است 
و خرید و فروش این حشره بسیار رونق گرفته و 

حتی به دیگر شهر ها هم صادر می شود.
جیرجیرک و ملخ منبع غنی پروتئین!

با  و  بوده  پروئتین  از  ملخ سرشار  و  جیرجیرک 
گوشت  دوبرابر  میزان  به  می توان  آن  مصرف 

سفید و قرمز پروتئین را جذب بدن کرد.
از  بیش  حشرات  این  بدن  در  موجود  پروتئین 
گوشت قرمز و سفید است و می توانند به عنوان 
مکمل پروتئینی در سبد غذایی مردم قرار گیرد.

اما با توجه به وجود میکروب های متعدد در بدن 
حشرات، با پختن و سرخ کردن، آلودگی ها از 

بین رفته و می تواند فواید بسیاری داشته باشند.
وزارت بهداشت: ملخ مُرده نخورید

کیانوش جهانپور سرپرست مرکز روابط عمومی 
به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و 
فضای  در  ویدئو هایی  انتشار  و  اخبار  برخی 
سواالت  و  ملخ  غذایی  مصرف  درباره  مجازی 
تاریخی  به لحاظ  این رابطه گفت:  مطروحه در 
جنوب  آفریقا،  خاورمیانه،  جوامع  از  برخی  در 
مورد  ملخ  قدیم االیام  از   … و  آسیا  شرقی 

مصرف غذایی بوده است.
ملخ مطرح  زمینه مصرف غذایی  مبحث در  دو 
تابع  افراد  می شود، یک جنبه شرعی که قاعدتاً 
مراجع  اغلب  ظاهراً  و  هستند  خود  مراجع  نظر 
خوراکی  مصرف  حشرات،  عموم  خالف  بر 
زنده صید  را  آن  فرد،  اگر  به خصوص  را  ملخ 
اما  کرده باشد، دارای مشکل شرعی نمی دانند، 

مرجع  فتوای  به  باید  رابطه  این  در  افراد  قاعدتاً 
خود رجوع کنند.

بودن  بهداشتی  و  سالمت  بحث  دیگر  موضوع 
این  در  است.  موجود  این  از  شده  تعبیه  غذای 
زمینه گزارش و مستندی مبنی بر سمی بودن آن 
گزارش نشده است و در برخی جوامع به عنوان 

یک منبع پروتئینی مصرف می شود.
جهانپور با بیان اینکه گزارشی بر اینکه مصرف 
باشد،  داشته  بهداشتی  مشکل  نوعاً  ملخ،  غذایی 
خواص  از  هم  برخی  البته  افزود:  ندارد،  وجود 
ادعا  این  مورد  در  ولی  می گویند،  آن  درمانی 
کافی  علمی  و شواهد  مستندات  و  مدارک  هم 

نیست.
وی در عین حال افزود: ملخ ممکن است در اثر 
سموم کشته شده باشد، بنابراین هشدار داده شده 
افراد، ملخ هایی مرده را از روی زمین جمع آوری 

و مصرف نکنند.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
هم  دیگر  موضوع  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت 
این است که ممکن است ملخ آلوده به باقیمانده 
و مصرف مکرر  باشند  آفات  دفع  برخی سموم 
نیز  مورد  این  در  هشدار  باشد،  ساز  مشکل  آن 
در سال های گذشته در برخی کشور های عربی 
ملخ  از  غذایی  استفاده  که  فارس  خلیج  حاشیه 

رواج بیشتری دارد، داده شده است.
به  نظر  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
گونه  با  )صحرایی(  دریایی  ملخ های  هجوم 
Schistocerca gregaria از صحرای آفریقا 
سابقه  و  استان های جنوبی کشور  به  عربستان  و 
این  برخی ساکنان  مصرف غذایی آن ها توسط 
به  دارو  و  غذا  سازمان  در  ما  همکاران  مناطق، 
بررسی احتمال سمی بودن گونه ملخ مورد نظر 
پرداختند که نتایج آن حاکیست: گونه ملخ وارد 
شده به استان های جنوبی، به عنوان وعده غذایی 
در کشور های آفریقایی، خاورمیانه، تایلند و … 
گزارشی  کنون  تا  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

مبنی بر مسمومیت با آن اعالم نشده است.

گرچه ماهیت ملخ های مهاجم سمی 
باقیمانده  از آنجایی که  نیست، ولی 
ملخ های  بدن  در  موجود  سموم 
کشته شده با سموم دفع آفات نباتی 
کند،  مسمومیت  ایجاد  می تواند 
هیچ  به  است  شده  توصیه  موکدا 
شده اند،  کشته  که  ملخ هایی  عنوان 
مورد مصرف خوراکی قرار نگیرند، 
سموم  باقیمانده  با  تماس  که  چرا 
می تواند  نیز  حشره  بدن  در  موجود 

ایجاد مسمومیت کنند.
ملخ خواری حرام است یا حالل؟

تاریخ  و  فرهنگ  در  خواری  حشره 
ایرانیان جایی ندارد اما شاید روزی 
برسد که کمبود مواد غذایی در جهان ما را هم 

ناگریز از خوردن این موجودات کند.
از همین رو حکم شرعی خوردن انواع حشرات 
را از مراجع عظام تقلید جویا شدیم که مشروح 

آن در ادامه آمده است.
آیت اهلل خامنه ای:

در  شود  می  گفته  اینکه  به  توجه  با  پرسش: 
مواردی خوردن حشرات برای درمان بیماری ها 
مفید است )مثل ساس و جیرجیرک( آیا اینکار 
کدام  خوردن  است؟  جایز  شرعی  لحاظ  از 

حشرات حرام است؟
پاسخ: به طور کلی خوردن حشرات حرام است 
که  صورتی  در  حرام  چیزهای  با  معالجه  ولی 
یقین داشته باشد بیماری قابل عالج بوده و عالج 
هم منحصر در استعمال آن است، به مقدار رفع 

ضرورت جایز است.
آیت اهلل مکارم شیرازی:

پرسش: با توجه به اینکه مدتهاست که خوردن 
انواع حشرات در کشورهای جنوب شرق آسیا 
متداول شده است و همچنین با توجه به اینکه در 
برخی  در خصوص خوردن  نیز  اسالمی  احکام 
احکامی   – ملخ  نمونه  عنوان  به   – حشرات  از 
انواع  وارد شده است، لطفا حکم خوردن سایر 

حشرات را بیان فرمایید.
جایز  ملخ  خوردن  تنها  حشرات،  بین  از  پاسخ: 
است. البته اگر آن را زنده بگیرد یا در دست او 
بمیرد. اما اگر به مرده آن برسد احتیاط در ترک 

خوردن آن است.
پرسش: خوردن حشره ای شش پا و بالدار بنام 
چنزو که در مناطق سردسیر کرمان وجود دارد 

چه حکمی دارد؟
پاسخ: جایز نیست.

آیت اهلل سیستانی:
پرسش: آیا گوشت ملخ  حالل است؟

پاسخ: گوشت ملخ حالل است.

کشاورزی  استخر  در  افغان  جوان  شدن  غرق 
رفسنجان

مسئول روابط عمومی اورژانس رفسنجان گفت: در پی گزارشی 
مبنی بر غرق شدن یک جوان هنگام آب تنی در استخر کشاورزی 
جوادیه مرتضوی ، یک دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد.غرق 

شدن جوان افغان در استخر کشاورزی رفسنجان
عوامل  ساعته  یک  تالش  وجود  با  افزود:  باقری  سید  سیدمحمد 
افغانستان بود ،  اتباع  از  اورژانس متأسفانه این جوان 2۳ ساله که 

جان  باخت

کرمان  شهر  در  روزانه  گفت:  کرمان  شهردار 
دو  تنها  و  می شود  تولید  زباله  تن   400 تا   ۳50

درصد از آنها بازیافت می شوند.
سیدمهران عالم زاده ظهر امروز در همایش روز 
جهانی زمین پاک در فرهنگسرای کوثر کرمان 
به  روزی  جهان  در  اینکه  از  قبل  داشت:  اظهار 
شود  نامگذاری  پاک  زمین  جهانی  روز  عنوان 
بود و  نامگذاری شده  باستان  ایران  این روز در 

آن را پاس می داشتند.
یا هر  اینکه اگر شهرداری کرمان و  بیان  با  وی 
پایداری  شهر  یک  بخواهد  دیگر  شهرداری 
به محیط زیست توجه ویژه ای  باید  باشد  داشته 
این  دنبال  به  باید  امروز  گفت:  گیرد،  صورت 
تولید  زباله کمتری  می توانیم  که  آنجا  تا  باشیم 

کنیم.
مسائل و مشکالتی  بیان داشت:  شهردار کرمان 
که سیالب ها در این ماه اخیر در کشور به وجود 
آورده به دلیل بی توجهی به محیط زیست است 
و امروز به رودخانه ها تجاوز کردیم و شهرها را 

در جاهایی که نباید بسازیم، ساخته شده است.
عالم زاده خاطرنشان کرد: روزانه در شهر کرمان 

دو  تنها  و  می شود  تولید  زباله  تن   400 تا   ۳50
آمارها  این  و  می شوند  بازیافت  آنها  از  درصد 
تکان دهنده و نامناسب هستند و این امر هم تنها 

مربوط به شهر کرمان نیست.
زیست  اهداف  به  رسیدن  برای  طوالنی  راه 

محیطی
محمد فرشاد رئیس شورای اسالمی شهر کرمان 
باید  پاک  زمین  زمینه  در  فرهنگ سازی  گفت: 
در راس همه برنامه ها قرار گیرد و با استفاده از 
مردم  سازمان های  مطبوعات،  رسانه،  اصحاب 
نهاد و شبکه های مجازی این فرهنگ سازی در 

بین مردم صورت گیرد.
فرشاد تصریح کرد: شهرداری ها، فرمانداری ها، 
جهاد  طبیعی،  منابع  زیست،  محیط  سازمان 
کشاورزی و همه دستگاه های مرتبط دست در 
زندگی  برای  مناسب  زمینی  و  دهند  هم  دست 

شایسته مردم فراهم شود.
رئیس شورای اسالمی شهر کرمان با بیان اینکه 
را  پاک  زمین  گذشته  نسل های  که  همانطور 
بتوانیم تحویل آیندگان  ما هم  ما دادند  تحویل 
پاک  زمین  روز  باستان  ایران  در  افزود:  بدهیم، 

غنی  پشتوانه  این  از  باید  ما  و  بودند  نهاده  نام 
استفاده کنیم.

مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان کرمان با اشاره به اینکه ما برای رسیدن به 
اهداف محیط زیستی، راه طوالنی در پیش رو 
داریم، تصریح کرد: المان های محیط زیستی در 
اسالم پر رنگ تر دیده شده و این نشان از اهمیت 

این موضوع است.
این  به  پیش  سال   20 اگر  کرد:  تاکید  شاکری 
ما  مسئولین  زیست  محیط  از  اکنون  که  درکی 
رسیده اند خیلی از اتفاقاتی که اکنون در حوزه 

محیط زیست صورت گرفته رخ نمی داد.
را  طبیعت  اگر  کودکان  کرد:  خاطرنشان  وی 

به خوبی لمس کنند از آن حفاظت می کنند.

ملخ؛ نوبرانه بهاری یا خوردنی چندش آور!

بازیافت 2 درصد زباله تولیدی در شهر کرمان

هشداررئیس پلیس فتا کرمان به شهروندان :
مراقب سارقان نامرئی کارت بانکی باشید

شهروندان  امروزه  اینکه  به  اشاره  ،با  کرمان  فتا  پلیس  رئیس 
خریدهای خود را ازطریق کارت های بانکی انجام می دهند،گفت: 
الزم است شهروندان در هنگام خرید از دادن کارت و رمز خود به 

فروشندگان خوداری کنند.
سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا استان کرمان در تشریح 
این خبر گفت: برخی ازمجرمان اینترنتی برای برداشت غیرمجاز از 
حساب های بانکی کاربران نیاز به اطالعات حساب و کارت بانکی 
افراد دارند که یکی از راه های دسترسی به این اطالعات، استفاده 

از  یک قطعه الکترونیکی به نام اسکیمر می باشد.
وی در توضیح اسکیمر ادامه داد: مجرمان با نصب ابزاری پیشرفته 
کارتخوان،  دستگاه  در  بانکی  کارت های  کشیده شدن  محل  در 
قادرند تمام اطالعات کارت بانکی افراد را کپی کنند و اطالعات 
بنابراین احتمال اینکه دستگاه های کارتخوان  کارت را بخوانند. 

حاوی اسکیمر درفروشگاه ها نیز نصب شده باشد، وجود دارد.
سرهنگ امین یادگار نژاد تاکید کرد: به هیچ عنوان کارت را در 
اختیار فروشندگان قرار ندهید و رمز بانکی خود را به آنها نگوید 
بلکه خود شهروندان عملیات بانکی را انجام دهند و یکی از نکات 
مهمی که خریداران باید به آن توجه کنند بررسی دستگاه کارت 

خوان فروشگاه ها است.
گفت:  و  داد  هشدار  شهروندان  به  ادامه  در  انتظامی   مقام  این 
مراقب  کارتخوان  های  دستگاه  در  کارت  کشیدن  صورت  در 
مثل چسب  مواردی  و  باشد  سالم  کارتخوان  های  دستگاه  باشند 
خوردن یا قطعات اضافی بر روی آن نباشد، چرا که در صورت 
دارد و  اسکیمر  وجود  امکان  اضافه  قطعات  یا  چسب خوردگی 
با بانک مطرح کنند تا از کالهبرداری احتمالی  حتماً موضوع را 

جلوگیری شود.
این مقام مسئول به هموطنان توصیه کرد: درهنگام برداشت وجه 
مواظب باشید کسی رمز شما را نبیند، هر چند وقت یکبار نسبت به 
تغییر کلمه عبور کارت های عابر بانک اقدام کنید. برگ رسیدی 
که از دستگاه خودپرداز دریافت می کنید ؛ در محل رها نکنید و 
حساب های  موجودی  کنند.  معدوم  را  آن  نیاز  عدم  صورت  در 
زمانی  فاصله های  در  را  بانک  عابر  حساب های  مخصوصاً  بانکی 

مناسب چک کنید.
سرهنگ امین یادگار نژاد در پایان خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا 
آماده دریافت   www.cyberpolice.ir الکترونیکی  به آدرس 
آخرین  می توانند  گرامی  کاربران  و  بوده  مردمی  های  گزارش 
اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند 
، همچنین شماره تماس 2460۳ 218 0۳4 به صورت شبانه روزی 

آماده پاسخگویی به سواالت شهروندان در سراسر استان است.

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
اجرایی   پرونده  در  و  ارزوئیه  دادگاه   از  صادره   970997۳41420025۳ و   960997۳461۳01961
میلیون  پرداخت شصت و شش  به  منوچهر  فرزند  پور  آقای محمودرضا شرفی  آن  970220 که طی 
تومان بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ چک واز باب تصویب به 
پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق اقای حمید 
ایران محکوم  نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی  ا... و  محمدنژاد فرزند فرج 
گردیده و محکوم علیه یک قطعه زمین به ابعاد ۳0در ۳0 به مساحت 900 مترمربع واقع در شاهماران با 
حدود اربعه شماالً اراضی خالی شرقاً اراضی پالک 14 جنوباً ساختمان مسکونی آقای منصور شرفی پور 
غرباً بخشی از زمین کارگاه جدول زنی قدیمی که به مبلغ هفتصد و بیست میلیون ریال برآورد قیمت 
شده است. لذا با وصف موجود مزایده با حضور نماینده محترم دادگاه در مورخه یکشنبه 1۳98/2/22 
ساعت 12ظهر در محل اجراي احکام دادگاه ارزوئیه برگزار شخص یا اشخاصي که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهند برنده شناخته مي شوند.ضمناً افراد شرکت کننده در مزایده مي بایست ده درصد مبلغ 
پیشنهادي را في المجلس در پاکت در بسته تحویل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ 
مذکور به نفع صندوق دولت ضبط مي گردد.طالبین در صورت تمایل مي توانند یک هفته قبل از موعد 

به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از خودروی مورد نظر داده شود
محسن روانان- مدیردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه ارزوئیه

آگهي حصر وراثت
این شورا درخواست  از  به شرح دادخواست کالسه 980057  فرزند خداکرم  پور  آقای گرامی غجه 
گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که مرحوم حمید غنچه پور فرزند گرامی در 

تاریخ 97/12/14 فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از :
1-گرامی غجه پور فرزند خداکرم پدر متوفی.

2-خاتون حمزه نژاد طوطیه فرزند حیدرقلی مادر متوفی.
لذا نامبرده وارث دیگري ندارد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلي درج و چنانچه 
شخص یا اشخاصي هرگونه وصیت نامه سري یا رسمي دارند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به این شورا 

ارائه نمایند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
عوض بهاري-رئیس شوراي حل اختالف شماره یک شهرستان ارزوئیه

آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصروراثت زینب ایرانپور فرزند اسحاق به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کالسه 980998۳879200025 از این دادگاه درخواست گواهی  حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سعدی ساالرمحمدی پیروئیه فرزند عبدا...در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

و ورثه حین الفوت وي منحصر است به :
پیروئیه فرزند  ا... 6- نساء همگی ساالرمحمدی  ا... 2- زینب۳-عبدالحسین 4- قاسم5- روح  1-نبی 

متوفی وارث دیگری ندارد
یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  یکي  در  نوبت  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سعید خسروی خرمشاهی-رئیس شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان ارزوئیه 

آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصروراثت حلیمه احمدی فرزند حمزه به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کالسه 980998۳879200027 از این دادگاه درخواست گواهی  حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حمزه احمدی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه فرزند حین الفوت 

وي منحصر است به :
1-حلیمه 2- زینب۳- فاطمه 4- محمود5- داوود 6- سکینه 7- موسی همگی احمدی فرزند متوفی 

وارث دیگری ندارد
یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  یکي  در  نوبت  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سعید خسروی خرمشاهی-رئیس شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان ارزوئیه 

معاون جهاد کشاورزی شمال استان کرمان هشدار داد:
در  کشاورزی  محصوالت  سرمازدگی  احتمال 

برخی مناطق استان کرمان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی شمال استان 
کرمان در خصوص احتمال سرمازدگی محصوالت کشاورزی در 

مناطق مرتفع شمالی و کوهستانی استان کرمان هشدار داد.
محمدرضا پورخاتون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش 
پنج تا شش درجه ای دمای هوا در استان کرمان طی روزهای اخیر 
اظهار کرد: این دما با دمای بحرانی برای محصوالت کشاورزی 
خصوص  در  زیادی  خسارت  اساس  این  بر  و  دارد  فاصله 

سرمازدگی شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد: البته استثنائاتی در مناطق مرتفع شمالی و کوهستانی 
از  جلوگیری  برای  کشاورزان  که  دارد  وجود  کرمان  استان 

سرمازدگی باید یکسری مالحظات را رعایت کنند.
پورخاتون عنوان کرد: به دلیل اینکه هوای سرد به صورت جبهه ای 
وارد استان کرمان می شود مدیریت و کنترل آن بسیار مشکل و در 

برخی مواقع غیرممکن است.
وی به کشاورزان توصیه کرد: به منظور جلوگیری از سرمازدگی 
باغ را در دستور کار داشته  محصوالت کشاورزی آبیاری کف 

باشند و در صورت امکان آبپاشی روی درختان را انجام دهند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی شمال استان 
نخاله های  با آتش زدن کاه و کلش و  ایجاد دود  کرمان گفت: 

گیاهی در دماهای بحرانی می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
افزایش  باعث  پتاس  کودهای  از  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کنند  توجه  داران  گلخانه  افزود:  می شود،  گیاهان  مقاومت 

دریچه های جانبی و سقف گلخانه هایشان مسدود باشد.

پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل تا 
یک ماه آینده

طرح پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل با پیگیری معاونت 
پرستاری به موافقت سازمان بیمه سالمت رسید و فاز اول اجرای آن 
در شش استان به مدت یک ماه، به صورت کشوری اجرا می شود.

جلسه مشترک معاونت پرستاری و بیمه سالمت با مدیران پرستاری 
و مدیران کل بیمه سالمت استان های همدان، کرمان، اردبیل، یزد، 
پوشش  درخصوص  کنفرانس  ویدیو  صورت  به  گیالن  و  تهران 
با  منزل  در  پرستاری  خدمات  و  مشاوه  مراکز  ای  بیمه  خدمات 
حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت و مدیرعامل بیمه سالمت 

برگزار شد.
مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در این جلسه با بیان 
اینکه برنامه ششم توسعه و نیاز مردم به دریافت خدمات مراقبتی، ما 
را مکلف می کند که به سمت توسعه خدمات مشاوره و مراقبت در 
منزل حرکت کنیم، پوشش خدمات پرستاری در منزل را بهترین و 

مهمترین تسهیل کننده در این مسیر دانست.
وی افزود: طرح پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل در ابتدا و به 
صورت آزمایشی در سه استان تهران، کرمان و همدان با پنج بیماری 
نارسایی های  قلبی، سکته های مغزی، سرطان ها، بستری در آی سی 
یو با علت بیماری های مزمن و یرقان نوزادان صورت گرفت و در 
نیز  اردبیل  و  یزد  استان گیالن،  سه  بهتر  نتیجه  دریافت  برای  ادامه 
بیماری نارسایی های  قلبی و  به این مجموعه اضافه شدند و در دو 
بیماران بستری در آی. سی. یو به مدت یک ماه دیگر براساس بسته 
های خدمتی اعالم شده و به صورت آزمایشی این طرح را دنبال 

خواهند کرد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اجرای این طرح 
های  هزینه  کاهش  و  کیفیت  افزایش  بیماران،  رضایت  موجب 
کمیته  طرح،  این  برگزاری  جریان  در  افزود:  شود،  می  سالمت 
ای  هفته  صورت  به  سالمت  بیمه  و  پرستاری  معاونت  تخصصی 
جلساتی را خواهند داشت و نواقص و موانع کار را بررسی و رفع 

خواهند کرد.
بیان  با  جلسه  این  در  نیز  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل  موهبتی، 
به بحث خدمات  توجه  به سمت سالمندی  اینکه حرکت جمعیت 
پرستاری در منزل را جدی تر می کند، گفت: برای ما در موضوع 
و  آسایش  ها  هزینه  کاهش  از  قبل  منزل  در  پرستاری  خدمات 
که  است،چرا  توجه  مورد  آنان  های  خانواده  و  بیماران  رضایت 
معتقدیم در فضایی که درمان پاسخ نمی دهد و مراقبت جایگزین 
آن می شود، آرامش و آثار روانی می تواند بر بیماری ها فایق آید.

وی افزود: موضوع یک اقدام بین بخشی است که مورد توجه وزیر 
بهداشت نیز هست. لذا ما به صورت جدی به دنبال نتیجه مطلوب 

این طرح هستیم.

آگهی مزایده 
دستگاه مزایده گذار: اداره آموزش و پرورش شهرستان بافت 

موضوع مزایده: اجاره سالیانه یک باب مدرسه واقع در روستای 
باغ ایرین پشت کوه خبر شهرستان بافت 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز 
نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه حضوری به کارشناس حقوقی 

اداره آموزش و پرورش شهرستان
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده : حداکثر تا پایان وقت اداری 

مورخ 98/2/8 
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
پرورش  و  آموزش  اداره  پشتیبانی  معاونت  دفتر   98/2/9 مورخ 

شهرستان بافت

با  کرمان  استان  امداد  مدیرکمیته 
متر  هزار   14 حدود  ساالنه  اینکه  بیان 
توسط  کرمان  استان  در  فرش  مربع 
می شود  بافته  امداد  کمیته  مددجویان 
گفت: بافت این میزان فرش حدود 17 
کمیته  مددجویان  برای  تومان  میلیارد 

امداد سودآوری داشته است.
کارگروه  جلسه  در  صادقی  یحیی 
فرش استان کرمان که با حضور فدائی 
با اشاره به  استاندار کرمان برگزار شد 
اینکه ۳ هزار و 800  قالیباف فعال تحت 
کرمان  استان  در  امداد  کمیته  پوشش 
داریم اظهار داشت: از این تعداد 400  
نفر از آنها بیمه نیستند و مشکل دارند.

اینکه  بیان  با  کرمان  استان  امداد  مدیرکمیته 
ساالنه حدود 14 هزار متر مربع فرش در استان 
بافته  امداد  کمیته  مددجویان  توسط  کرمان 

می شود عنوان کرد: بافت این میزان فرش حدود 
امداد  کمیته  مددجویان  برای  تومان  میلیارد   17

سودآوری داشته است.
استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل  حسینی  علی 

اینکه  به  اشاره  با  جلسه  این  در  کرمان 
قالیبافی  بیمه شدگان  کرمان  استان  در 
سازمان  به  درصد   7 بودند  قبل  از  که 
مابقی  درصد   20 و  می کنند  پرداخت 
توسط دولت تامین منابع می شود اظهار 
داشت: بیمه شده جدید با این استفاده از 

این قانون نداریم.
در  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
نفر   ۳00 و  هزار   15 کرمان  استان 
قالیبافی و صنایع دستی هستند  بیمه شده 
در  جدید  قالیباف  شده  بیمه  گفت: 

استان کرمان پذیرفته نمی شود.
صنعت،  کل  مدیر  حسینی نژاد  علی 
اینکه  به  اشاره  با  استان کرمان  و تجارت  معدن 
فرش یکی از اقالم مهم صادراتی استان کرمان 
دالر  میلیون    ۳0 گذشته  سال  گفت:  است 

صادرات فرش استان کرمان بوده است

 مددجویان کمیته امداد استان کرمان ساالنه ۱4 هزار متر مربع فرش می بافند
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معوقه  حقوق  پرداخت  لزوم  بر  بافت  فرماندار 
فرهنگیان این شهرستان تاکید کرد.

فتحعلی حمزه جواران در جلسه شورای آموزش 
پرورش«   و  »آموزش   داشت:  اظهار  پرورش   و 
آموزان  دانش  به  و  است  نظام  فونداسیون 

بی بضاعت برای تحصیل کمک شود.
وی با تاکید بر لزوم تبیین تفکرات شهید مطهری 
گفت: الزم است حقوق معوقه معلمان داده شود.

اقتصادی  جنگ  در  اینکه  بیان  با  جواران  حمزه 
از  گفت:  کرد،  تبدیل  فرصت  به  باید  را  تهدید 

تجربه فرهنگیان بازنشسته استفاده شود.
با  مدارس  واگذاری  زمینه  در  کرد:  تصریح  وی 
مقررات عمل شود که در  و رعایت  برنامه ریزی 

آینده مشکلی برای مردم پیش نیاید.
در  هم  بافت  شهرستان  آموزش وپرورش  رئیس 
این جلسه اظهار داشت: 12 اردیبهشت ساعت 9 تا 
12 مراسم بزرگداشت مقام معلم در سالن الزهرا 

)س( برگزار می شود.
مدارس  می شود  پیشنهاد  گفت:  صادقی  محمد 
فروش  برای  را  پروش  و  آموزش  در  بالاستفاده 
گذاشته شود چرا که ضمن درآمدزایی مشکالت 

اجتماعی برای آموزش و پروش ایجاد نمی شود.

وی با گالیه از بعضی از اعضای 
شورای آموزش  و پرورش که در 
اکثر جلسات شورا حضور ندارند 
گفت: از مدارس شهرستان بافت 
تاکنون حدوداً 60 میلیون تومان 
برای مناطق سیل زده جمع آوری 

 شده است.
فرماندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
شورای  جلسه  در  هم  بافت 
اظهار  بافت  پرورش  آموزش  و 
از  پرورش  آموزش  و  داشت: 
»پرورش«  و  »آموزش«  بال  دو 
یکی  اگر  که  است  تشکیل شده 
قطعاً  بگیریم  نادیده  را  بال ها  از 

ضرر می کنیم.
مشکالت  گفت:  افشار  مجتبی 

در  سهل  انگاری  از  ناشی  جامعه  در  اجتماعی 
حوزه آموزش وپرورش است.

تمامی  پروش  و  امر آموزش  بیان کرد: در  افشار 
اعضا مسئولیت دارند تا جامعه ای عاری از هرگونه 
مشکالت اجتماعی داشته باشیم و توجه به بحث 
آموزش نباید فقط مربوط به کتب درسی باشد و 

بیشتر مهارت های زندگی باید آموزش داده شود.
معلم  منزلت  و  شأن  حفظ  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
آموزش  به جز  دغدغه ای  باید  معلم  یک  افزود: 
پروش  و  آموزش  در  خیران  از  و  باشد  نداشته 
شهرستان  خیران  مجمع  باید  و  شود  استفاده 

سازمان دهی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان 
های  ملخ  هجوم  از  همراه  هیات  با  همراه 

دریایی به شهرستان ارزوئیه بازدید نمود

در شهرستان ارزوئیه چند کانون شناسایی شده که 
با آنها مبارزه صورت گرفته است.

عمومی  روابط  اعالم  به  بنا  حکمت  گزارش  به 
عباس  کرمان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
سعیدی رئیس این سازمان، پورخاتون معاون بهبود 
تولیدات گیاهي و طاهری مدیر حفظ نباتات این 
سازمان و مدیر جهاد کشاورزي ارزوئیه همراه با 
فرماندار این شهرستان از هجوم ملخ هاي دریایي 
به مراتع و مزارع شهرستان ارزوئیه بازدید نمودند.

از  یکی  در  سعیدی  عباس  بازدید  جریان  در 
نگار  خبر  با  گفتگو  در  شده  شناسایی  کانونهای 
عربستان  در  در سال گذشته  و سیما گفت:  صدا 
مبارزه صورت نگرفته و این آفت وارد استانهای 

جنوبی ایران شده است.
به ردیابی  وی افزود: گروههای تخصصی نسبت 
در  فعاًل  و  اقدام  تهدید  مورد  شهرستانهای  در 
شهرستان ارزوئیه چند کانون شناسایی شده که با 

آنها مبارزه صورت گرفته است.
سعیدی خاطر نشان کرد: فعاًل ملخ ها در بیابان ها 
هستند و هنوز به مزارع ارزوئیه ورود پیدا نکرده 
با سمپاشی کانون کوبی  اند و کانون شناسایی و 

انجام می شود.
وی افزود: آمادگی الزم برای مبارزه با این آفت 
زمینی  سمپاشی  اولیه  مراحل  در  و  داشته  وجود 
انجام و اگر چنانچه نیاز باشد سمپاشی هوایی نیز 

انجام می شود. 

۱3 میلیارد تومان کاالی امدادی و 
اهدایی به حمیدیه ارسال شد

اشاره  با  کرمان  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
به اینکه جمعا اقالم امدادی و اهدایی ارسالی و آماده 
ارسال به شهرستان حمیدیه 496 تن به ارزش ریالی 1۳ 
میلیارد  از یک  بیش  است گفت:  بوده  تومان  میلیارد 
تومان وجه نقد در پایگاه های استان کرمان جمع آوری 

شده است.
جمع آوری  پایگاه  یکصد  برپایی  از  فالح  رضا 
خبر  استان  ساسر  در  غیرنقدی  و  نقدی  کمک های 
تومان وجه  میلیارد  از یک  بیش  داشت:  اظهار  و  داد 
نقد در پایگاه های استان کرمان برای کمک به مردم 

آسیب دیده شهرستان حمیدیه جمع آوری شده است.
به  امدادی  اقالم  تن   171 کنون  تا  اینکه  بیان  با  وی 
ارزش ریالی 5 میلیارد تومان شامل پتو، چادر و موکت 
به شهرستان حمیدیه ارسال شده است گفت: 275 تن 
 7 ریالی  ارزش  به  کرمان  استان  مردم  اهدایی  اقالم 
پوشاک،  غذایی،  زیستی،  اقالم  شامل  تومان  میلیارد 
زیستی،  اقالم  تن  و 50  بوده   ... و  تجهیزات  امدادی، 
غذایی و بهداشتی به ارزش ریالی یک میلیارد تومان 

آماده سازی شده است.
اشاره  با  کرمان  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
به اینکه جمعا اقالم امدادی و اهدایی ارسالی و آماده 
ریالی  ارزش  به  تن   496 حمیدیه  شهرستان  به  ارسال 
به  کمک ها  این  کرد:  عنوان  بوده  تومان  میلیارد   1۳
ارسال  خوزستان  حمیدیه  به  هوایی  و  زمینی  صورت 

شده است.
امدادی و داوطلب  نیروی  اعزام و حضور 76  از  وی 
با مدیریت معاونت امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
و  ارزیابی  افزود:  و  داد  خبر  خوزستان  حمیدیه  به 
امدادرسانی در بیش از 20 روستا و 5 اردوگاه انجام 

شده است.
در شهرستان  نفر  هزار   27 تاکنون  اینکه  بیان  با  فالح 
استان  هالل احمر  جمعیت  نیروهای  توسط  حمیدیه 
کرمان اسکان و امدادرسانی شدند گفت: به صورت 
حمیدیه  در  استان  ستادی  و  امدادی  عوامل  با  روزانه 

ارتباط ویدیویی داشتیم.

استاندار کرمان تاکید کرد:
بر  واحد  مدیریت  اعمال  ضرورت 

صنعت فرش

را  فرش  بر صنعت  واحد  مدیریت  اعمال  استاندار کرمان، 
الزمه رونق این صنعت مهم دانست و افزود: برای افزایش 
کیفیت  ارتقای  به  باید  فرش،  صنعت  در  اشتغال  و  تولید 

تولیدات اهتمام ویژه شود.
استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
جلسه  در  امروز  عصر  فدائی،  محمدجواد  دکتر  کرمان، 
فرش  صنعت  امور  پیشبرد   : گفت  استان،  فرش  کارگروه 

مستلزم برنامه ریزی و هدف مشخص است.
سابقه  کرمان  استان  در  فرش بافی   : کرد  خاطرنشان  وی 
دیرینه دارد و سال ها به شکل اتحادیه، تعاونی و غیره اداره 
 شده است، اما باید بر همه امور صنعت فرش مدیریت واحد 

اعمال شود.
منظور  به  دستباف  فرش های  استانداردسازی  فدائی  دکتر 
افزایش کیفیت و فروش را مهم دانست ویادآور شد: کنترل 
نقش،  و  طرح  اولیه،  مواد  شامل  فرش  صنعت  در  کیفیت 

بافت، رنگ تا تولید است.
به  را کمک  استان  فرش  کارگروه  کرمان هدف  استاندار 
رونق  برای  کرد:  تصریح  و  عنوان  باکیفیت  تولید  افزایش 
تولید فرش، افزایش درآمد و اشتغال بیشتر از این صنعت، 

باید به کیفی سازی آن در استان توجه ویژه شود.
دکتر فدائی از اعضای کارگروه فرش استان خواست برای 
افزایش تولید و اشتغال در صنعت فرش، راهکارهای خود 
به عنوان بخش دولتی، بخش خصوصی، علمی و غیره  را 

ارائه کنند.
******

خوشه  فعالیت  به  نیز  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  رییس 
فرش در استان با مشارکت شرکت شهرک ها اشاره و اعالم 
کرد : از برنامه ها و تجربه این خوشه نیز می توانیم استفاده 

کنیم.
در  را  فرش  ملی  موزه  راه اندازی  زاده  طبیب  مهدی  سید 
رونق صنعت فرش استان موثر دانست و گفت: راه اندازی 
مرکز حراج نیز با حضور هنرمندان بزرگ کشور می تواند 

به ورود ثروتمندان فرش به استان کمک کند.
سیاست گذاری  و  نظارت  دولتی  دستگاه  باید  افزود:  وی 
داشته باشد و اجرای کار با حضور بخش خصوصی و تولید 

کنندگان صورت گیرد.
طبیب زاده تصریح کرد: فرش کرمان از زمان دخالت های 
دچار  تقاضا  و  عرضه  مکانیزم  به  نکردن  توجه  و  بی مورد 

مشکل شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان نیز اعالم کرد 
: ۳ هزار و 800 نفر قالیباف فعال در استان زیر پوشش این 
مجموعه فعالیت دارند و سعی کردیم همه بیمه شوند ، اما 

400 نفر از افراد جدید، بیمه نیستند.
صادقی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی)ره( سهم حق 
هزار   14 پارسال  گفت:  می پردازد،  را  بافندگان  این  بیمه 

مترمربع فرش تولید و 17 میلیارد تومان فروخته شد.
در این نشست حسینی نژاد رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان، گفت : 40 هزار بافنده فرش در استان 
اند،  بیمه  آنها  نفر   ۳00 و  هزار   15 که  دارد  کرمان وجود 
برخی نیز بیمه های دیگر هستند و مازاد ساعت کاری خود 

را برای کمک به اقتصاد خانواده فرش می بافند.

فرماندار بافت:

حقوق معوقه فرهنگیان پرداخت شود

قانون  به  اشاره  با  بانکی  حقوق  کارشناس  یک 
را  جدیدی  رویه  باید  بانک ها  گفت:  چک  جدید 
و  بگیرند  پیش  در  برگشتی  چک های  خصوص  در 
حساب  دستورالعمل  اصالح  عدم  بهانه  به  نمی توانند 
جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی 
کنند. مرادی کارشناس حقوق بانکی گفت: بر اساس 
مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری، 
در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده 
از  چک  وجه  پرداخت  به  مکلف  بانک ها  چک، 
و  حساب  صاحب  حساب های  سایر  موجودی  محل 
کارت های  و  حساب ها  کلیه  کردن  مسدود  همچنین 

به  متعلق  مبلغ  هر  و  بانکی 
مبلغ  میزان  به  صادرکننده 
به  مرادی  هستند.  چک 
جدید  قانون  اصالحات 
سال  آذرماه  از  که  چک 
شده  االجرا  الزم  گذشته 
اشاره کرد و گفت: بر این 
رویه  باید  بانک ها  اساس 
خصوص  در  را  جدیدی 
چک های برگشتی در پیش 
بگیرند و نمی توانند به بهانه 
دستورالعمل  اصالح  عدم 
حساب جاری توسط بانک 
قانون  اجرای  از  مرکزی 

سرپیچی کنند. وی با اشاره به اینکه قانون گذار برای 
اجرایی شدن بخش هایی از قانون جدید مانند ماده 21 
حامل  وجه  در  چک  صدور  ممنوعیت  مورد  در  که 
است، مهلت هایی را تعیین کرده، افزود: سایر بخشهای 
قانون بویژه ماده 5 مکرر درخصوص اعمال محرومیت 
 97 سال  آذرماه  از  برگشتی  چکهای  دارندگان  برای 
الزم االجرا بوده و بانکهای کشور نمی توانند در مقابل 
افراد ذی نفع به عدم وجود زیرساخت های الزم و یا 
عدم ابالغ موضوع از سوی بانک مرکزی استناد کنند.

بانک   97/468511 شماره  نامه  به  ادامه  در  مرادی 
اساس  بر  مرکزی  بانک  و گفت:  اشاره کرد  مرکزی 
این نامه و سایر بخشنامه های ابالغی تکالیف جدیدی 
را برای اجرای قانون جدید چک به شبکه بانکی ابالغ 
اجرا  مورد  به دقت  توسط شعب  باید  است که  کرده 
قرار گیرد و در صورت شکایت افراد ذی نفع از اجرا 
نشدن این تغییرات، مسئولیت جبران خسارت مشتریان 
برعهده بانکها و مدیران آن خواهد بود. این کارشناس 
حقوق بانکی با اشاره به اینکه تا قبل از اجرایی شدن 

تا آذر سال  یعنی  قانون جدید  الحاقی  ماده 21 مکرر 
1۳99، چک های عادی به صرف امضاء در ظهر آن 
و بدون نیاز به تعیین گیرنده به صورت در وجه حامل 
البته چکهای تضمینی  بود، گفت:  انتقال خواهد  قابل 
ظهرنویسی شده در سال جدید قابل کارسازی در وجه 
ذی نفع نمی باشد و بانک صرفا امکان کارسازی آن 
یا  برگه چک و  نفع درج شده در روی  در وجه ذی 

وکیل و نماینده او را خواهد داشت.
ارسال  روزه   10 محدودیت  که  نکته  این  ذکر  با  وی 
اطالعات چک برگشتی به لیست سیاه بانک مرکزی 
فوری  ارسال  به  نسبت  شعب  است  الزم  و  شده  لغو 

گفت:  نمایند،  اقدام  خصوص  این  در  اطالعات 
لیست  به  بایست  برگشتی می  اطالعات کلیه چکهای 
سیاه بانک مرکزی ارسال گردد لذا محدودیت پیشین 
نقصان  علت  به  برگشتی  چکهای  ارسال  بر  صرفا  که 
لغو  داشت،  تاکید  سیاه  لیست  به  موجودی  کسر  یا 
می گردد. مرادی با اشاره به ماده 14 قانون صدور چک 
که مقرر می دارد"صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام 
قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا 
جعل شده یا از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت 
یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور 
گفت:  بدهد"  بانک  به  را  چک  وجه  پرداخت  عدم 
اطالعات چکهای برگشتی در راستای اعمال ماده 14 
قانون صدور چک باید به سامانه بانک مرکزی ارسال 
گردد اما این گونه چکها ولو اینکه قبل از ابالغ قانون 
جدید برگشت خورده باشد، برای صاحبان آن سوء اثر 
بانکی ادامه  محسوب نمی شود. این کارشناس حقوق 
داد: اطالعات مدیرعامل، اعضای هیات مدیره)تا پایان 
چکهای  امضاکنندگان  کلیه  و  آنها(  سمت  تصدی 

صورت  به  اند  خورده  برگشت  که  حقوقی  اشخاص 
آنها  برای  و  ثبت شده  بانک مرکزی  دقیق در سامانه 
نبودن  به کافی  ادامه  در  سوءاثر محسوب گردد. وی 
موجودی حساب جاری صاحب حساب اشاره کرد و 
گفت: بر اساس دستورالعمل حساب جاری و شروط 
مندرج در قرارداد بین بانک و مشتریان، بانکها مکلف 
به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت 
صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی 
جاری  حساب  از  اولویت  ترتیب  به  بانک  همان  در 
سرمایه  حساب  انداز،  پس  الحسنه  قرض  حساب   ،
بلند  گذاری  سرمایه  حساب  و  مدت  کوتاه  گذاری 
کارشناس  این  باشند.  می  مدت 
صورت  در  افزود:  بانکی  حقوق 
و  فوق  حسابهای  موجودی  عدم 
چک  وجه  وصول  عدم  نتیجه  در 
و  حسابها  کلیه  فوق،  بند  طریق  از 
متعلق  مبلغ  هر  و  بانکی  کارتهاتی 
مبلغ چک  میزان  به  به صادرکننده 
که  گردد  مسدود  باید  بانک  در 
پیشنهاد بانک مرکزی این است که 
دارایی های  و  انسداد کلیه حسابها 
مبالغ  میزان  به  بانک  نزد  مشتری 
چک های برگشتی مشتری موضوع 
قانون  مکرر   5 ماده  ذیل  )ب(  بند 
چک در بستر سامانه کاشف انجام 
پذیرد. مرادی گفت: در صورت واریز وجه به حساب 
مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد 
حساب را صادر نموده اند دارای حق تقدم بوده و در 
مقدم،  دستورهای  بر  مازاد  وجوهی  وجود  صورت 
وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی به ذی 
نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه 
چک به ذی نفع، کلیه حسابهای مشتری رفع بلوکه می 
می  مرکزی  بانک  دانشگاه،  استاد  این  گفته  به  شود. 
تواند در صورت عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری 
تبصره  )و(  بند  راستای  در  راسا  چک  درخصوص 
از  سوءاثر  رفع  به  نسبت  چک  قانون  مکرر   5 ماده   ۳
گذشته  آنها  برگشت  تاریخ  از  سال   ۳ که  چکهایی 
در  بانکها  رسانی  اطالع  به  نیازی  و  نموده  اقدام  باشد 
این رابطه به بانک مرکزی نمی باشد؛ البته در صورت 
عدم طرح دعوا توسط دارنده، عالوه بر رفع سوءاثر، از 
وجه چک نیز رفع انسداد می شود و در صورت طرح 
مرجع  در  موضوع  تکلیف  تعیین  تا  دعوا، وجه چک 

رسیدگی مسدود خواهد ماند. 
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