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تـــقـــدیر و تــــشکـــر 
اندیشه های بلند و دل های دریایی را ستایش کنید که چهره زمین از شمع وجودشان 
زیبا گردد در مقام مسئولیت با هوشمندی ستودنی و خالقیت اقدامی می نمایند که 
و  زبان  از شهردار حاذق و خوش  فرستند  می  آنان درود  بر  فرشتگان  و  عالمیان 
بافت جناب آقای علی خدادادی که مصداق همه خوبی  شیرین کالم و مردمی 
هاست به پاس  تکریم کارگران  و پرداخت حقوق و مزایای این زحمتکشان بی 
نمایند. صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می شود  ادعا که شبانه روز  تالش می 
باشد که خداوند منان درهای رحمت خویش را به مهربانی به این مسئول مسئولیت 

پذیر عنایت نماید 
نیروهای شرکتی شهرداری بافت 

سپاه  فرمانده  تبریک سرگرد کاخ   پیام 
ارزوئیه به سردار سلیمانی فرمانده سپاه 

قدس
 

شدن  مفتخر  پی  در  ؛  حکمت  گزارش  به 
سرلشگر پاسدار حاج قاسم سلیمانی ، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
دریافت نشان ذوالفقار از دست فرمانده معظم 
سرگرد  العالی(  ای)مدظله  خامنه  امام  قوا  کل 
پاسدار رضا اسماعیلی کاخ ، فرمانده سپاه ناحیه 
مقاومت بسیج ارزوئیه پیام تبریکی صادر کرد.

باسالم و تحیات
پاسدار  سرلشگر  سردار  والیتمدار  برادر 
افتخار  نشان  دریافت  سلیمانی  قاسم  حاج 
فرماندهی  مبارک  دست  از  را  آمیز"ذوالفقار" 
ای)مدظله  خامنه  امام  حضرت  قوا  کل  معظم 
سپاه  سرافراز  سردار  جنابعالی  به  را  العالی( 
بزرگ  رخداد  این  گویم.  می  تبریک  اسالم 
 ، ، اخالص  ایمان  از  ای  ارزشمند که جلوه  و 
معنویت و  توکل به خدا  و همچنین محصول 
والیی  برادر  شما  بزرگ  های  آفرینی  نقش 
از  حمایت  در  پاسداران  سپاه  مقدس  نهاد  و 
ماموریت  تحقق  در  اسالمی  مقاومت  جبهه ی 
انقالب و امت  نیاز  های خطیر در صحنه های 
بود.  خواهد  رو  پیش  آینده ی  در  و   اسالمی 
از  نشان  "ذوالفقار" در حقیقت  و اعطای نشان 
لیاقت و رضایت فرمانده و مقتدایمان حضرت 
برادر  شما  از  العالی(  ای)مدظله  خامنه  امام 
والیتمدار است و این نشان لیاقت و شایستگی 
استمرار  اسالم است.  شما سردار سرافراز سپاه 
توفیق و سربلندی جنابعالی فرمانده ی فرهیخته 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  نیروی قدس  و 
را در برافراشتن پرچم مقاومت در اقصی نقاط 
عصر)عج(  ولی  حضرت  عنایات  تحت  عالم 
حکیمانه  رهنمودهای  و  منویات  از  اطاعت  و 
را  رهبری  معظم  مقام  قوا  کل  فرماندهی  ی 

خواستارم.

سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
کرمان  استان  کشاورزی  جهاد 
روی  تاکنون  آفت  این  گفت: 
نشده است و در  پسته گزارش 
مهمترین  گردو  حاضر  حال 
استان  در  آفت  این  میزبان 

کرمان محسوب می شود.
حفظ  مدیر  طاهری  ناصر 
نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
گفت وگو  در  کرمان  استان 
در  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار  با 
خراط  کرم  آفت  خصوص 
کرمان  باغات  به  آن  حمله  و 
خراط  کرم  آفت  کرد:  اظهار 
است.  خصوصی  آفات  جزء 

پسته،  پسیل  مانند  آفات  اکثر  به  خصوصی  آفات 
دولت  که   ... و  پسته  پروانه چوبخوار  سیب،  کرم 
هیچ گونه دخالت اجرایی در کنترل جمعیت آنها 
ندارد و تمام هزینه های کنترل و عملیات اجرائی بر 
تنها  که  می شود  گفته  است،  کشاورز  خود  عهده 
ارائه  نماینده دولت،  به عنوان  نباتات  وظیفه حفظ 
توصیه های فنی جهت کاهش جمعیت آفت است.

از  افزود: در حال حاضر حدود 5000 هکتار  وی 
باغ های شهرستان های بافت، رابر، بردسیر، سیرجان 

، زرند و شهربابک به این آفت آلوده شده اند.
این  آفت حدود 150 میزبان  طاهری تاکید کرد: 
دارد و به درختان مثمر و غیر مثمر حمله می کند. 
در میان درختان مثمر، گردو مهمترین میزبان این 
به  می توان  مثمر آن  میزبانان  دیگر  از  است.  آفت 
سیب، به و گالبی و از میزبان های غیر مثمر می توان 

به افرا، بیدمشک، نارون  و بلوط اشاره کرد.
گزارش  پسته  روی  تاکنون  آفت  این  افزود:  وی 
نشده است و در حال حاضر گردو مهمترین میزبان 

این آفت در استان کرمان محسوب می شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمان با اشاره به نحوه آلوده شدن درختان به کرم 
خراط گفت: کرم خراط بسته به شرایط )ارتفاع از 
سطح دریا و عرض جغرافیائی( هر سال یک نسل 
یا هر دو سال یک نسل دارد. این آفت زمستان را 
به صورت الروهای سنین مختلف در درون شاخه 
بهار،  اواسط  از  می گذراند.  میزبان  درختان  تنه  یا 
الروهایی که رشدشان کامل شده، تبدیل به شفیره 
شده و از حدود دو هفته بعد شب پره ها به تدریج 

ظاهر می شوند.
وی افزود: شب پره ماده در شب اول یا دوم بعد از 
خروج، جفتگیری و بالفاصله حدود 1000- 500 
عدد تخم می گذارد. تخم ریزی روی سرشاخه ها، 
گیاه  روی  کامل  حشرات  خروجی  سوراخ  و  تنه 
روی  تخم ریزی  بیشترین  می شود.  انجام  میزبان 

سرشاخه و در جهت آفتابگیر آن صورت می گیرد. 
به طور متوسط پس از 15-12 روز، الروهای سن 
مختلف  محل های  از  و  شده  خارج  تخم  از  یک 
بخصوص اتصال دمبرگ به شاخه های جوان وارد 

درخت می شوند.
طاهری در ادامه تصریح کرد: الروهای این حشره، 
رگبرگ ها،  از  اولیه  خسارت  و  بوده  چوبخوار 
به  و  شده  شروع  نازک  شاخه های  و  دمبرگ ها 
تدریج به شاخه های بزرگتر و تنه انتقال می یابد  و 
پس از طی دوره 5 سن الروی و اتمام تغذیه، الرو 
سن آخر، خود را به دهانه کانال ورودی رسانده و 
با قرار دادن بخشی از بدن خود در بیرون از کانال، 

تبدیل به شفیره می شود.
وی اذعان داشت: دوره شفیرگی 20 الی 40 روز 
به طول می انجامد. سپس حشره کامل خارج شده، 

جفت گیری و تخم ریزی می کند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان 
آفت  این  گسترش  دالیل  با  رابطه  در  کرمان 
افزایش  و  گسترش  دالیل  از  کرد:  خاطرنشان 
خشکسالی های  به  می توان  آفت  این  جمعیت 
متوالی و کاهش نزوالت آسمانی، افزایش بی رویه 
سطح زیر کشت باغ های گردوی استان، واقع شدن 
شیب دار،  سطوح  با  مناطق  در  استان  باغات  بیشتر 
به باغی مانند آبیاری  عدم رعایت عملیات مناسب 
منظم و کافی، تغذیه و هرس مناسب،  عدم اجرای 
و  مشارکت  عدم  آفت،  تلفیقی  کنترل  مدیریت 
زندگی  دوره  بودن  همکاری کشاورزان، طوالنی 
آفت و نگهداری و حمل چوب های آلوده به سایر 

مناطق نام برد.
یک  آفت  این  که  نکته  این  به  اشاره  با  طاهری 
مهاجم است، تشریح کرد: موطن اصلی این آفت 
اروپا بوده و اولین بار سال 1۳28 از ایران گزارش 
یزد،  کرمان،  استان های  از  تاکنون  و  است  شده 
تهران،  خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، 
قم،  مرکزی،  شرقی،  آذربایجان  قزوین،  البرز، 

چهارمحال و بختیاری و اصفهان 
استان  در  است.  شده  گزارش 
اولین  برای  آفت  این  کرمان 
ده  منطقه  در   1۳77 سال  در  بار 
بزنجان  کیسکان  توابع  از  گلوبند 

شهرستان بافت مشاهده شد.
جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
اشاره  با  کرمان  استان  کشاورزی 
نباتات  حفظ  سازمان  اقدامات  به 
آفت  این  بردن  بین  از  جهت  در 
این  که  اقداماتی  کرد:  عنوان 
شامل  است  داده  انجام  سازمان 
تشکیل ستاد کرم خراط در مرکز 
تشکیل  با  آلوده  مناطق  و  استان 
20 جلسه، تدوین طرح جامع پنج 
خراط  کرم  آفت  تلفیقی  مدیریت   )۹4-۹8( ساله 
بندی  بلوک  و  پهنه بندی  هکتار،   5000 سطح  در 

مناطق آلوده بوده است.
کارگاه   80 حدود  برگزاری  همچنین  افزود:  وی 
با   متعدد  جلسات  برگزاری  آموزشی،  کالس  و 
ائمه جمعه و جماعت، دهیاران،  اعضاء شوراهای 
فرمانداران،  و  بخشداران  روستا،  و  شهر   اسالمی 
و  تدوین  تلویزیونی،  و  رادیویی  برنامه های  تهیه 
جذب  و  پیگیری  بروشور،  نسخه   ۳000 توزیع 
  ۹5-۹6 زراعی  سال  در  اعتبار  ریال  میلیون   ۹600
جهت مدیریت تلفیقی آفت کرم خراط در قالب 
طرح استانی کنترل و مبارزه با آفات، بیماری ها و 
کود  تن   260 خرید  استان،  شمال  هرز  علف های 
پتاسیم  )کلرور  پتاسه  کود  تن    250 )اوره(،  ازته 
گرانول( از شرکت خدمات حمایتی و توزیع آن 
بین شهرستان های آلوده، پیگیری و انعقاد تفاهم نامه 
و  کشور  نباتات  حفظ  سازمان  فی مابین  همکاری 
سازمان بسیج سازندگی کشور، برگزاری 20جلسه 
و کارگاه آموزشی جهت آموزش نیرو های بسیج 
از دیگر اقدامات ما در سازمان حفظ نباتات استان 

بوده است.
این  اقدامات  دیگر  جمله  از  داد:  ادامه  طاهری 
 500 سطح  در  زمستانه  هرس  به  می توان  سازمان 
هکتار از درختان مناطق آلوده، خریداری و نصب 
تعداد 50000 عدد فرمون اخالل در جفت گیری، 
دلتا  تله  و  انبوه  شکار  فرمون  عدد   ۳000 نصب 
آلودگی شدید، هرس سبز در سطح  با  مناطق  در 
از  تعداد 40/000  عدد الرو  هکتار، خرید    200
شهرستان های  به  اعتبار  تخصیص  و  کشاورزان 
اره  و  قیچی  موتوری،  اره  خرید  جهت  آلوده 
باغبانی، خرید الرو، پرداخت هزینه های کارگری، 
ایاب و ذهاب و سایر اقدامات در راستای اهداف 

کیفی و کمی طرح اشاره کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان:

مدیریت  جهت  اعتبار  ریال  میلیون   ۹۶۰۰
تلفیقی کرم خراط

کودکان  تا  است  ضروری  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
کار ساماندهی و نیازهای آنها برطرف شود گفت: تا آخر 
فروردین سال ۹8 بهزیستی باید به صورت دقیق وظیفه هر 
مشخص  را  مسئله  این  برای  الزم  اعتبار  میزان  و  دستگاه 

کند.
کودکان کار در کرمان ساماندهی می شوند

امروز در جلسه شورای هماهنگی  حمدجواد فدایی ظهر 
اینکه برای  با اشاره به  با مواد مخدر استان کرمان  مبارزه 
مقابله با مواد مخدر برنامه کوتاه مدت و بلند مدت الزم 
در  کرمان  شهر  چهره  تا  است  الزم  داشت:  اظهار  است 

آستانه نوروز از وجود معتادین متجاهر پاکسازی شود.
وی با بیان اینکه ضروری است تا کودکان کار ساماندهی 
و نیازهای آنها برطرف شود گفت: وظیفه هر دستگاه باید 
و  متجاهر  معتادین  با  برخورد  در  دقیق مشخص شود که 

کودکان کار چه اقداماتی باید انجام شود.
سال  فروردین  آخر  تا  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
و  دستگاه  هر  وظیفه  دقیق  به صورت  باید  بهزیستی   ۹8
افزود:  کند  عنوان  را  مسئله  این  برای  الزم  اعتبار  میزان 
را  متجاهر  معتاد  و  کار  کودک  نباید  عید  تعطیالت  در 
باید  شهرداری  و  بهزیستی  و  ببینیم  شهر  خیابان های  در 

پاسخگو باشند.
استان  زندان های  مدیرکل  امیری  رمضان  جلسه  این  در 
کرمان در این جلسه با بیان اینکه زندانیان کهنوج به زندان 
جدید منتقل شدند اظهار داشت: بازدید استاندار کرمان از 

این زندان بسیار موثر بود.
نفر   800 اینکه  بیان  با  کرمان  استان  زندان های  مدیرکل 
مشکل  هیچ  بدون  داشتند  هم  سنگین  جرایم  که  زندانی 
امنیتی به زندان جدید منتقل شدند گفت: بیش از 5 هزار 
زندانی اخیرا شامل عفو شدند که کمک بسیار خوبی به 
اقدام بزرگ جای تقدیر  این  خانواده های زندانیان شد و 

دارد.

 کودکان کار در کرمان ساماندهی می شوند

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  تعاون  مدیرکل 
از  کرمان  استان  اعتبار  سهم  تومان  میلیارد   400
تسهیالت اشتغال زایی بوده که 270 میلیارد تومان 
شد  پرداخت  روستایی  اشتغال زایی  تسهیالت 
گفت: با پرداخت این تسهیالت برای بیش از 4 

هزار نفر شغل روستایی ایجاد شده است.
جلسه  آخرین  و  یازدهمین  در  اسماعیلی  رضا 
حضور  با  که  کرمان  استان  اداری  شورای 
حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان و 
شد  برگزار  کرمان  استاندار  فدایی  محمدجواد 
اظهار داشت: کارگروه اشتغال استان در سال ۹7 

حدود 10۳ مصوبه داشته است.
وی با بیان اینکه سند اشتغال استان کرمان در سال 
گذشته تهیه و اطالعات جمعیتی استان مشخص 
نفر  هزار   41 از  بیش  امسال  گفت:  است  شده 
پیش بینی  و  است  شده  ایجاد  استان  در  اشتغال 
ورودی بازار کار استان کرمان در سال جدید ۳6 

هزار نفر است.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
اشتغال  در  دستگاه   40 اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
دستگاه های  کرد:  عنوان  هستند  موثر  استان 

اجرایی استان به تفکیک 
اطالعات  شهرستانی 
اشتغال  برنامه های  و 
کردند  ارائه  را  خود 
اشتغال  برنامه های  و 
شهرستان ها  بیشتر  در 

عملیاتی شده است.
فرش  مرکز  رئیس 
اشتغال  ایران:  دستباف 
احیای  با  را  روستایی 
می توان  فرش  صنعت 

پویا کرد
وی با بیان اینکه در سال 
کارگاه های  تعداد   ۹5

تامین  آمار  اساس  بر  کارگاه  هزار   4۳ ما  فعال 
 46 حاضر  حال  در  گفت:  است  بوده  اجتماعی 
فعالیت  استان  در  تولیدی  کارگاه   568 و  هزار 
می کنند که 22هزار و 8۹ نفر نیز بیمه شده جدید 

تامین اجتماعی هستند.
استان  اعتبار  سهم  اینکه  به  اشاره  با  اسماعیلی 
تسهیالت  تومان  میلیارد   400 حدود  کرمان 
 270 جاری  سال  در  که  است  بوده  اشتغالزایی 

روستایی  اشتغال زایی  تسهیالت  تومان  میلیارد 
این  پرداخت  با  افزود:  است  شده  پرداخت 
تسهیالت برای بیش از 4 هزار نفر شغل روستایی 

ایجاد شده است.
استان  اقتصادی  مشارکت  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است  رسیده  درصد   4۳ به   ۳5 از  کرمان 
و  است  تدوین  حال  در   ۹8 سال  اشتغال  برنامه 
تاکنون حدود 20 دستگاه برنامه های خود را ارائه 

کردند.

 2۷۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی روستایی در کرمان پرداخت شد
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باورهاي غلط در مورد ممنوعیت ایمن سازي
به  نیازي  و  نبوده  سازي  ایمن  ممنوعیت  بر  دلیلي  ذیل  شرایط 

تعویق ایمن سازي نمي باشد:
•مواجهه اخیر با یک بیماري عفوني

عفونت  سرماخوردگي،  مانند  مختصر  تب  با  خفیف  •بیماري 
گوش و اسهال خفیف

•دوره نقاهت یک بیماري
خوراکي  واکسن  مورد  در  (بجز  بیوتیک  آنتی  •دریافت 

تیفوئید)
آبله  واکسن  مورد  در  (بجز  ویروسي  داروهاي ضد  •دریافت 

مرغان و واکسن زنده آنفلوانزا)
•نارس بودن شیرخوار یا وزن کم هنگام تولد

•تماس خانگي با خانم باردار
یا غیر اختصاصي در دریافت کننده  •سابقه حساسیت خفیف 
واکسن یا بستگان وي (بجز حساسیت شدید شناخته شده فرد 

دریافت کننده واکسن به یکي از اجزاي واکسن)
•تغذیه با شیر مادر

•سوء تغذیه
•ابتال به زردي دوره نوزادي

•سابقه سندرم مرگ ناگهاني شیرخوار در خانواده
•سابقه جراحي اخیر یا جراحي در آینده نزد یک

یا  آسم)،کلیه  (مانند  ریه  قلب،  غیرواگیر  مزمن  هاي  •بیماري 
کبد و بیماری های متابولیک(مانند دیابت)

(مانند  رونده عصبي  پیش  غیر  و  پایدار  شرایط  و  ها  •بیماري 
سندرم داون،فلج مغزی*)
•سابقه تشنج در خانواده

موارد  (مگر  سازي  ایمن  نامطلوب  پیامد  خانوادگي  •سابقه 
مرتبط با نقص ارثي سیستم ایمني)

در  گاماگلوبولین  یا  خوني  هاي  فرآورده  اخیر  •دریافت 
گیرندگان واکسن هاي غیر فعال

غالمرضا سلطانی نژاد تکنسین مبارزه با بیماریها

تشدید نظارت بر حمل محصوالت کشاورزی در 
جنوب کرمان

کرمان  استان  جنوب  در  کشاورزی  محصوالت  حمل  بر  نظارت 
خود  محصوالت  حمل  برای  باید  کشاورزان  و  است  شده  تشدید 

مستقیما با شرکتهای مجاز حمل و نقل قرارداد امضا کنند.
مجتبی محمودی معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
بر حمل محصوالت  نظارت  باتشدید   : استان کرمان گفت  جنوب 
برداشت  زمان  به  شدن  نزدیک  کرمان  جنوب  در  کشاورزی 
حمل  برای  عزیز  کشاورزان  است  الزم  کشاورزی،  محصوالت 
به  مستقیما  و  خودداری  دالالن  به  مراجعه  از  خود  محصوالت 
شرکتهای حمل و نقل مراجعه نمایند زیرا از انتقال بارهایی که فاقد 
خواهد  جلوگیری  باشند  نقل  و  حمل  شرکتهای  از  صادره  بارنامه 

شد .
مجتبی محمودی با بیان اینکه طرح تشدید نظارت بر شرکتهای حمل 
و نقل بار در جنوب استان کرمان به صورت ویژه در 7 شهرستان 
در حال اجرا است افزود : همکاری کشاورزان از بروز اختالل در 
شبکه حمل و نقل جلوگیری و زمینه سوء استفاده دالالن را کاهش 
خواهد داد. معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل جنوب استان 
کرمان گفت عالوه بر کنترل نرخ حمل ، تامین ناوگان برای حمل 
محصوالت کشاورزان، دغدغه اصلی مجموعه این اداره کل است 
برای حمل  و در حال حاضر روزانه حدود 1700 دستگاه کامیون 
بار وارد تشدید نظارت بر حمل محصوالت کشاورزی در جنوب 
 2 از  بیش  به  برداشت  اوج  در  رقم  این  که  شوند  می  کرمانمنطقه 
جذب  برای  ریزی  برنامه  افزود  محمودی  رسد.  می  دستگاه  هزار 
این تعداد کامیون که با دشواریهای زیاد همراه است از 6 ماه قبل 
موقع  به  را  منطقه  کشاورزان  زحمت  حاصل  بتوانیم  تا  شده  آغاز 
به بازارهای مصرف در داخل و خارج کشور منتقل کنیم . معاون 
حمل و نقل اداره کل حمل و نقل جنوب استان کرمان از کشاورزان 
نرخ  با  از سوی شرکتها  اعالم شده  مطابقت کرایه  خواست ضمن 
اعالمی انجمن صنفی، درصورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را 

با شماره تماس 0۳44۳۳521۳۹ اطالع دهند.

فاریاب  اسکناس در   شبکه جعل گسترده 
متالشی شد/بازداشت ۵ نفر به اتهام اخالل 

در نظام اقتصادی 

رئیس حوزه قضائی فاریاب از انهدام یک باند گسترده جعل 
اسکناس که به صورت گسترده در چند استان کشور فعالیت 
داشتند  خبر داد و گفت: پنج متهم به اتهام اخالل در نظام 
اقتصادی از طریق انتشار گسترده اسکناس جعلی تحت قرار 

مناسب بازداشت شده اند.
دادگستری  عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
باند گسترده  انهدام یک  از  استان کرمان، علیرضا ساالری 
جعل اسکناس در فاریاب خبر داد و اظهار داشت: این باند به 
صورت گسترده در چندین استان کشور فعالیت داشته است.

کسب  از  پس  گفت:  پرونده  این  جزئیان  تشریح  در  وی 
گزارشی از سوی پلیس اطالعات شهرستان فاریاب مبنی بر 
توزیع اسکناس های جعلی در سطح بازار، بالفاصله رسیدگی 

به موضوع در دستور کار سیستم قضائی قرار گرفت.
همان  در  افزود:  فاریاب  شهرستان  قضائی  حوزه  رئیس 
ساعات اولیه 2 نفر از متهمان در شهرستان فاریاب دستگیر 
و پس از انجام بازجویی های اولیه، عضو دیگر این باند در 

یکی از شهرستان های استان فارس بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه پس از انجام تحقیقات اولیه مشخص شد 
هسته اصلی این باند بزرگ جعل در یکی از استان های مرزی 
واقع در غرب کشور در حال فعالیت است گفت: بالفاصله 
اعزام  استان کرمانشاه  به  پلیس اطالعات  ماموران  از  اکیپی 

شدند.
انتظامی  فرماندهی  همکاری  با  اینکه  به  اشاره  با  ساالری 
کرمانشاه خانه تیمی اعضای این باند مورد شناسایی و ضربه 
قرار گرفت افزود: در این عملیات سه نفر دیگر از اعضای 
این باند جعل به همراه مقادیر زیادی اسکناس جعلی کشف  

و ضبط شده است.
رئیس دادگاه عمومی شهرستان فاریاب با بیان اینکه در حال 
حاضر پنج متهم به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور از 
مناسب  قرار  تحت  جعلی  اسکناس  گسترده  انتشار  طریق 
باند در  این  از اعضای  بیان کرد: احدی   بازداشت شده اند 
انواع مختلف کارت های  به جعل  اقرار  اولیه  بازجویی های 

شناسایی از قبیل کارت ملی و شناسنامه نکرده است.
وی با اشاره به اینکه اعضای این باند به صورت حرفه ای و 
شبکه ای در سطح کشور عمل می کردند و هیچ ردپایی از 
توزیع  عامل  مثال  طور  به  گفت:  نمی گذاشتند،  به جا  خود 
اسکناس در یک استان، هیچگاه عامل مرتبط با خود را به 

صورت حضوری مشاهده نکرده است.
متعدد  تاکنون  حساب های  کرد:  تصریح  قضائی  مقام  این 
از  مختلف کشور  استان های  در  باند  این  اعضای  از  بانکی 
این  تمامی  قضائی  دستور  با  و  شناسایی  البرز  استان  جمله 

حساب ها مسدود شده است.
جهت  قضائی  الزم  دستورات  اینکه  به  اشاره  با  ساالری 
هشدار  است،  شده  صادر  باند  این  عوامل  سایر  دستگیری 
نظام  در  اخالل  به  اقدام  که  افرادی  با  قضائی  دستگاه  داد: 
اقتصادی کشور به هر شکلی می کنند برخورد قاطع و جدی 

خواهد داشت.

کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیر کل 
هزار   102 از  بیش  اینکه  به  اشاره  با 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانواده 
هزار   4 گفت:  دارند  قرار  استان 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  قالیباف 

استان کرمان فعالیت می کنند.
و  تودیع  مراسم  در  صادقی  یحیی 
بم  شهر  امداد  کمیته  روسای  معارفه 
چهل  داشت:  اظهار  بروات  بخش  و 
امداد  کمیته  و  انقالب  عمر  از  سال 
دومین  مردمی  نهاد  این  و  می گذرد 

به  انقالب اسالمی  از  بعد  دستگاهی بود که 
دستور امام خمینی )ره( تشکیل شد.

امداد  کمیته  تشکیل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نشان از دوراندیشی معمار انقالب بود گفت: 
در این چهل سال گذشت از انقالب خدمات 
مختلفی از کمیته امداد ارائه شده که جنس 
این فعالیت ها متفاوت تر از تمام دستگاه های 

خدمت رسان است.
بیان  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیر کل 
هزار   102 از  بیش  کرمان  استان  در  اینکه 
قرار  امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانواده 
با  مددجوی  امداد  کمیته  در  افزود:  دارند 
نگاه  زیرا  نداریم  سال   10 از  بیش  سابقه 
کمیته امداد بر این است که خانواده هایی که 

دچار آسیب می شوند، زمان محدودی تحت 
پوشش باشند و بعد از توانمندسازی از کمیته 

امداد خارج شوند.
کمیته  اصلی  هدف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مدل  و  خانواده هاست  توانمندسازی  امداد 
این توانمندسازی متفاوت است که با نظارت 
کامل منجر به اشتغال پایدار می شود گفت: 
از جمله شغل های ایجاد شده در کمیته امداد 
در  صنعت  این  که  است  فرش بافی  صنعت 
استان کرمان اصالت و شهرت جهانی دارد 
از مددجویان  نفر  از 4 هزار  بیش  تا کنون  و 

کمیته امداد به شغل قالیبافی مشغول هستند.
بر  بالغ  بم  شهر  در  اینکه  بیان  با  صادقی 
قرض الحسنه  تسهیالت  تومان  میلیارد   6
نفر شغل  پرداخت شده که حدود 1۳ هزار 

کرد:  خاطر نشان  است  شده  ایجاد 
نیروی  که   در صورتی  کارفرمایان 
مددجویان  از  را  نیازشان  مورد 
به   کنند،  به کارگیری  امداد  کمیته 
مدت 2 سال بیمه کارفرما و به ازای 
هر شخص مبلغ بیست میلیون تومان 
اختصاص  کارفرما  به  تسهیالت 

می یابد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 
۳00 وانت نیسان و زامیاد خریداری 
کمیته  مددجوی  فرزندان  به  و 
پنل   20 تاکنون  افزود:  شد  واگذار  امداد 
خورشیدی در شهر بم به بهره برداری رسیده 
و برق تولید شده به مدت بیست سال توسط  
این  میانگین  که  می شود  خریداری  دولت 
قیمت بین ۹00 تا یک میلیون تومان درآمد 

برای مددجویان به صورت ماهیانه است.
با تاکید  امداد استان کرمان  مدیر کل کمیته 
بر اینکه نگاه کمیته امداد توانمندسازی است 
و کمیته امداد با توجه  به کمک های مردمی 
است  فعالیت  حال  در  دولتی  اعتبارات  و 
کمیته  اشتغال  بودجه  امسال  کرد:  تصریح 
یافته  افزایش  برابر  دو  به   مجلس  در  امداد 
چندبرابر   ۹8 سال  در  مسئوالن  تالش  با  که 

می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان 
اینکه لیست تولیدات و میزان کشتار روزانه مرغ 
نمی شود گفت: در  اعالم  تعزیرات حکومتی  به 
تمام دستگاه ها هماهنگ  باید  بازار  تنظیم  بحث 
کار کنند، در حالی  که اطالعات شفاف نیست و 

آمار ارائه شده با واقعیت تناسب ندارد.
ارسالن میری در جلسه تنظیم بازار استان کرمان 
کشاورزی  جهاد  که  را  افرادی  اینکه  بیان  با 
به  شبکه  از  خارج  مرغ  توزیع کننده  عنوان  به 
تعزیرات حکومتی استان معرفی کرده، اطالعات 
داشت:  اظهار  است  بوده  ناقص  آنها  پرونده 
و  دارد  قرار  خط  آخر  در  حکومتی  تعزیرات 
انجام  به درستی  را  باید کار  متولی  دستگاه های 

دهند.
وی با بیان اینکه دستگاه های متولی در امر تنظیم 
بازار باید تخلفات را مستند به ما گزارش دهند 
بحث  در  گفت:  شود  انجام  مقتضی  برخورد  تا 
با  و  هماهنگ  دستگاه ها  تمام  باید  بازار  تنظیم 
جدیت کار کنند در حالی  که اطالعات شفاف 
نیست و  آمار ارائه شده با واقعیت تناسب ندارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان 
اینکه براساس مصوبه تنظیم بازار لیست تولیدات 
و میزان کشتار روزانه باید به تعزیرات حکومتی 
عنوان  نمی شود  انجام  متاسفانه  که  شود  اعالم 
کرد: برای رسیدگی قاطع و به موقع با متخلفان 
ضروری است که فرآیند رسیدگی به پرونده به 
درستی طی شود و تمام مستندات الزم ضمیمه 

پرونده باشد.

وی با بیان اینکه کشتار در 
کرمان  در  کشتارگاه  سه 
انجام می شود و دامپزشکی 
دارد  نظارت  کشتار  بر 
در  مرغ  کشتار  اگر  افزود: 
نمی شود  انجام  شهرستانی 
به  تولید  از  قبل  مرغ  یعنی 
جای دیگری از استان برای 

کشتار منتقل شده است.
نماینده  جلسه  این  در 
شمال  کشاورزی  جهاد 
اینکه  بیان  با  کرمان  استان 
با  مرغ  گذشته  هفته  در 

عرضه  استان  در  تومان   400 و  هزار   14 قیمت 
در  کشتارگاه  دو  دیروز  از  داشت:  اظهار  شد 
سیرجان کشتار نکردند در صورتی که 5۳ واحد 
مرغ  که  دارد  وجود  استان  سطح  در  مرغداری 

آنها آماده کشتار است.
از  تمام کسانی که خارج  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شبکه مرغ خود را عرضه می کردند به تعزیرات 
که  نفر   12 تاکنون  کرد:  عنوان  شدند  معرفی 
توزیع مرغ خارج از شبکه داشتند در سه مرحله 

به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
با  کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  نماینده 
مرغ  قیمت  مرغداران  اعالم  براساس  اینکه  بیان 
به سایر  نیست و نسبت  استان کرمان منطقی  در 
استان های همجوار بسیار پایین تر است و به همین 
دلیل مرغ به سمت خارج از استان می رود گفت: 

شهر  سطح  در  مرغ  فروشگاه های  به  امروز  اگر 
که  دارد  وجود  باال  وزن  با  مرغ  کنیم  مراجعه 
دارد  امکان  که  زمانی  تا  که  است  آن  از  نشان 

مرغ را نگه می دارند.
استان  دامپزشکی  مدیرکل  رشیدی نژاد  حسین 
 4۳1 اسفند،   18 تا   11 از  اینکه  بیان  با  کرمان 
هزار قطعه مرغ در سطح استان کشتار شده است 
جوجه  هزار   2۹0 و  میلیون  یک  داشت:  اظهار 
بین 45 تا 60 روزه آماده کشتار در سطح استان 
باید برای کشتار تحویل  کرمان وجود دارد که 

کشتارگاه ها شود.
به  اشاره  با  کرمان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
اینکه سن کشتار مرغ ۳8 تا 42 روز است گفت: 
کرمان  استان  در  مرغ  کشتار  اخیر  روزهای  در 

مقداری پایین آمده است.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان:

آمار ارائه شده در بحث تنظیم بازار با واقعیت تناسب ندارد

 4 هزار قالیباف تحت پوشش کمیته امداد استان کرمان فعالیت می کنند

نقش رسانه ها و 1۰ توصیه در چهار شنبه آخر سال
سوری،  چهارشنبه  تلخ  حوادث  از  کاستن  در  ها  رسانه  نقش 
انکارناپذیر است. اگر رسانه ها در طول سال، در امر آگاهی بخشی 
و آموزش به خوبی ایفای نقش کنند، احتمال بروز حوادث مرگبار 
در این ایام کاهش می یابد. توصیه های زیر، مشتی نمونه خروارند 
نوجوانان  به کودکان،  مناسبی  های  شیوه  به  و  درستی  به  اگر  که 
به  را  تلخی های آخر سال  آمار  توانند  ارائه شوند، می  و جوانان 

حداقل برسانند:
1- وجود یک کپسول آتشنشانی پودری در حوالی محوطه هایی 
که در آن آتش روشن کرده اید، ضروري است. ضمن این که قبل 
اطمینان حاصل  بودن آتش  از خاموش  باید  از ترک محل، حتما 
جمع  و  کنید  سرد  کامال  را  آتش  باقیمانده  آب،  توسط  و  کنید 

آوری نمایید.
2- از نگهداری ترقه ها و سایر مواد محترقه در منزل پرهیز کنید و 
از آتش بازی در مجاورت وسایل نقلیه ای که حامل بنزین و مواد 

سوختنی هستند، اکیدا بپرهیزید.
۳-  از ریختن مواد سریع االشتعال مانند نفت و بنزین بر روی آتش 
بپرهیزید و از حمل مواد محترقه و آتش گیر و انفجاری، حتی به 

مقادیر بسیار کم، در جیب لباس و کیف خودداری کنید.
4- از پرتاب فشفشه و موشک بر روی شاخه های درختان، پشت 
بام و بالکن منازل خودداری کنید و در صورت بروز هرگونه حریق 
یا حادثه ای، ضمن حفظ خونسردی، در اسرع وقت با 125 تماس 

بگیرید و نوع حادثه و نشانی دقیق محل حادثه را اطالع دهید.
دارید  نگه  باز  را  دستانتان  کنید،  می  استفاده  فشفشه  از  وقتی   -5
از  و  نشوید  دست  سوختگي  دچار  تا  بگیرید  صورتتان  جلوی  و 
انداختن ظروف تحت فشار ( کپسول ها و اسپریهای حشره کش) 
به درون آتش اکیدا خودداری کنید؛ چرا که این ظروف به علت 
سمت  به  را  ذرات  است  ممکن  انفجاری،  خاصیت  بودن  دارا 

خودتان پرتاب کنند و به چشم هایتان آسیب برسانند.
واحدهایی  در  خالی  کارتن  و  هیزم  زدن الستیک،  آتش  از    -6
چنین  در  که  چرا  کنید  خودداری  کوچه  معابر،  در  مسکونی 
شرایطی، با تشدید آلودگی هوا، خودتان و اطرافیانتان را در معرض 

آسیب های تنفسی قرار می دهید.
پرتاب  دیگر  افراد  طرف  به  را  محترقه  و  منفجره  مواد  هرگز   -7
فلزی  یا  این مواد را در ظروف شیشه ای  به هیچ عنوان،  نکنید و 
قرار ندهید چون در صورت انفجار، ذرات شیشه یا فلز، به اطراف 
پرتاب شده و باعث آسیب های شدید خواهند شد. ضمنا هرگز از 
ماده محترقه و منفجره ای که یک بار استفاده شده، دوباره استفاده 

نکنید 
یا  برق  های  پست  مجاورت  در  و  معابر  در  را  آتش  هرگز   -8
ایستگاه های تقلیل فشار گاز و پارکینگ های عمومي بر پا نکنید 

و از برپایی آتش هاي حجیم و غیرقابل مهار نیز خودداری کنید.
۹- ترقه بازی و فشفشه اگر چه ظاهرا بی خطرند، ولی اگر به نقاط 
خاصی از بدن به ویژه صورت اصابت کنند، باعث آسیب دیدگی 

های شدید و گاهی غیرقابل برگشت مي شوند.
دویدن  از  شدید،  سوختگی  دچار  نکرده  خدای  اگر    -10
خودداری کنید و بالفاصله بر روی زمین بغلتید. یادتان باشد که پتو 
لباسش آتش  برای خاموش کردن فردی که  مناسبی است  وسیله 
گرفته. آب هم همین طور. ولي هرگز از کپسول آتش نشاني برای 

خاموش کردن مصدومی که آتش گرفته، استفاده نکنید.
مجید رضایی نژاد معاون فنی مرکز بهداشت بافت

تعدادی  پیش  روز  دو  که  حالی  در  نوشت:  ایسنا 
سهمیه  شدن  حذف  به  اعتراض  در  ها  قصاب  از 
روبه روی  خود  بازاری  تنظیم  و  دولتی  گوشت 
کرده  تجمع  تجارت  و  معدن  صنعت  وزارت 
بودند، معاون این وزارتخانه هدف از این کار را 
طوالنی  های  صف  شدن  برچیده  و  شدن  حذف 
برای دریافت گوشت قرمز اعالم کرد که به گفته 

او در شان مردم ایران نبوده است.
 در پی افزایش قیمت گوشت قرمز، دولت اقدام 
به  آن  توزیع  و  محصول  این  واردات  افزایش  به 
تنظیم  نرخ مصوب ستاد  با  بازاری  تنظیم  صورت 
با  به دلیل تفاوت باالی قیمت  البته  بازار کرد که 
گوشت آزاد، صفهای طوالنی در مقابل قصابی ها 
تشکیل می شد و مردم باید ساعتها منتظر می ماندند 
دریافت  را  خود  دولتی  گوشت  سهمیه  بتوانند  تا 

کنند.
بازار  تنظیم  ستاد  و  دولت  اقدام،  تازه ترین  در  اما 
به  قرمز  گوشت  توزیع  شیوه  که  گرفتند  تصمیم 
نرخ تنظیم بازاری را تغییر دهند و آن را از طریق 
مردم  به دست  هدف  جوامع  بین  عرضه  و  توزیع 
برسانند تا دیگر نیازی به تشکیل صف های طوالنی 
دولتی  تصمیم، سهمیه گوشت  این  پی  در  نباشد. 
قصابی هایی که تا چند روز پیش اقدام به دریافت 
سهمیه و توزیع آن بین مردم می کردند، قطع شد و 
همین موضوع موجب اعتراض و تجمع قصاب ها 

در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
حذف صف های گوشت از مقابل قصابی ها

وزارت  داخلی  بازرگانی  معاون  قبادی،  عباس 
ایسنا  به  باره  این  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بر  قرار  بازار،  تنظیم  بر اساس مصوبه ستاد  گفت: 
به جامعه  بازاری  تنظیم  قرمز  این شد که گوشت 
توزیع  شده  تعریف  اقشار  بین  در  و  برسد  هدف 
دریافت  قصابی های  دلیل سهمیه  همین  به  و  شود 
بازاری را قطع کردیم. آنها  تنظیم  کننده گوشت 

دولتی  سهمیه های  از  پیش  روز  چند  تا  که  هم 
استفاده می کردند، می توانند مانند دیگر همصنفان 
خود، گوشت قرمز را از بازار آزاد تامین کرده و 

بفروشند.
سال  از  قصاب ها  که  نبوده  طور  این  افزود:  وی 
1۳8۹ گوشت قرمز دولتی و تنظیم بازاری دریافت 
گوشت  سهمیه  پیش  ماه  چند  از  آنها  می کردند. 
تنظیم بازاری می گیرند، اما به هر حال صف هایی 
که مردم ساعت ها در آن منتظر می ماندند، در شان 

مردم ایران نبود و باید این صفوف جمع می شد.
قبادی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که 
هدف  جامعه  به  باید  بازاری  تنظیم  قرمز  گوشت 
قالب  در  هم  قصابان  اساس،  همین  بر  و  برسد 
مصرفی  نیاز  برای  می توانند  صنفی  اتحادیه های 
بازاری  تنظیم  گوشت  طریق  همین  از  خودشان 

دریافت و توزیع کنند.
سهمیه  قطع  به  الزامی  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
البته  گفت:  بود؟  قصابی ها  بازاری  تنظیم  گوشت 
توزیع گوشت  متولی  قصابی ها  که  هم  زمانی  در 
اقشار جامعه  تمامی  بودند هم  بازاری  تنظیم  قرمز 
استفاده  پروتئینی  محصول  این  از  نمی توانستند 
می  صف  در  ساعت ها  مردم  از  برخی  و  کنند 
ماندند و سهمیه دها نفر بلکه بیشتر را نیز دریافت 

می کردند.
توزیع گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه اتکا

و  معدن  وزارت صنعت،  داخلی  بازرگانی  معاون 
تجارت تصریح کرد که برخالف برخی اظهارات 
مطرح شده، به هیچ کدام از فروشگاه های زنجیره 
ای گوشت تنظیم بازاری داده نمی شود و فقط این 
اتکا داده می شود. سازمان ها  به فروشگاه  گوشت 
و ادارات دولتی و ارگان های نظامی هم می توانند 
تامین گوشت  به  اقدام  پرسنل خود  و  اعضا  برای 

کنند.
از  که  و کسانی  کارگران  اینکه  به  پاسخ  در  وی 

نمی کنند،  دریافت  حقوقی  و  مستمری  دولت 
چگونه می توانند از گوشت تنظیم بازاری استفاده 
کنند؟ اظهار کرد: کارگران کارخانه ها می توانند 
تعاونی  طریق  از  و  کرده  مراجعه  تعاون  اتاق  به 
البته  آنها  کنند.  دریافت  را  خود  سهمیه  اسکات 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  به  می توانند 
نیز مراجعه کنند و از طریق سازمان تامین اجتماعی 
از گوشت تنظیم بازاری استفاده کنند، چرا که این 
شده  داده  هم  اجتماعی  تامین  سازمان  به  سهمیه 
و  اتکا  فروشگاه  طریق  از  نظامی  نیروهای  است. 
از طریق  نیز می توانند  ادارات  و  ها  دیگر سازمان 

تعاونی های خود گوشت قرمز دریافت کنند.
از  افراد  همه  طریق  این  از  که  کرد  اضافه  قبادی 
مستمری بگیران گرفته تا بازنشستگان، خبرنگاران، 
کارمندان، کارگران و همه فعاالن صنفی می توانند 
از گوشت تنظیم بازاری استفاده کنند و این طور 
نیست که هر هفته یا هر ماه گوشت تنظیم بازاری 
توزیع شود، چرا که باید همه اقشار یک بار سهمیه 
گوشت خود را دریافت کنند و پس از آن مرحله 

بعدی آغاز شود.
همه  دست  به  بازاری  تنظیم  گوشت  نیست  قرار 

برسد
و  معدن  وزارت صنعت،  داخلی  بازرگانی  معاون 
تجارت، با بیان اینکه شاید عده ای سهمیه گوشت 
قرمز تنظیم بازاری را زودتر و عده ای دیرتر دریافت 
کنند، اعالم کرد: این همان سیاست توزیع گوشت 
و  است  جوامع هدف  بین  در  بازاری  تنظیم  قرمز 
نظر  را در  اقشار  این است که همه  ما  همه تالش 
بگیریم تا تبعیضی به وجود نیاید. البته باید به این 
با  گوشت  واردات  که  داشت  توجه  هم  موضوع 
هدف تنظیم 10 تا 15 درصد بازار انجام می شود و 
بنابراین نباید توقع داشت که این گوشت به دست 
به  این گوشت  نیز رساندن  ما  همه برسد و هدف 

دست مصرف کننده واقعی است.

جزییات توزیع گوشت ارزان قیمت اعالم شد
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فشار خون
نام گذاری  و  تقسیم  دیاستولی  و  سیستولی  نوع  دو  بر  خون  فشار 

می گردد که گاهی با نام حد باال و حد پایین نیز شناخته می شود.
فشار خون سیستولی

منقبض  کامل  بطور  قلب  ماهیچه  که  هنگامی است  در  موجود  فشار 
شده و خون را به درون سرخرگ یا شریان فرستاده باشد و در مقابل 
به سر می برد و  بین دو ضربان  استراحت  قلب در حالت  هنگامی که 
خون به واسطه فشار درون رگ ها و دریچه های درون وریدی در حال 

بازگشت به قلب و پر نمودن بطن راست است.
نیرویی گفته می شود که توسط  به  فیزیک فشار خون  از دید دانش 
خون در جریان، به دیواره رگ ها وارد می آید و یکی از عالئم اصلی 
حیات است.فشار یک مفهوم فیزیکی است، مقصود از فشار اشاره به 

»قدرت« یک مایع متحرک است.
فشار خون با جریان یافتن به شاهرگ ها و به رگ ها کم می شود. اصوالً 
است.  متفاوت  سیستم گردش خون  مختلف  بخشهای  در  فشارخون 
است  فشارسنج  به وسیله  خون  فشار  اندازه گیری  روش  معمول ترین 
در حال  فشار خون  اندازه گیری  برای  جیوه  ارتفاع  از  استفاده  با  که 
چرخش در رگ ها استفاده می کند. با این که خیلی از فشارسنج های 
فعلی دیگر از جیوه استفاده نمی کنند، فشار خون هنوز در تمام دنیا با 

mmHg یا میلیمتر جیوه اندازه گیری می شود.
پرفشاری خون در اکثر مواقع عالمتی ندارد و به همین دلیل بسیاری 
از مردم برای سال ها به فشار خون باال مبتال هستند بدون اینکه مطلع 

باشند.
اگر فشار خون باال تحت درمان قرار نگیرد، می تواند به سرخرگ ها و 
اندام های حیاتی بدن آسیب برساند. به همین دلیل است کـه از آن به 

عنوان قاتل خاموش نام می برند.
گفتنی است،فشارخون نرمال در انسان درحال استراحت در محدوده 
مم/ج   ۹0 الی   60 و  )سیستولیک(  میلیمترجیوه   140 الی   100
)دیاستولیک( قرار دارد.بطور معمول اگر فشار خون بصورت پایدار 
باالتر از 140 سیستول و ۹0 دیاستول قرار گیرد پاتولوژی و بیماری 

محسوب می گردد.
 به عارضه افزایش فشار خون بیش از حد طبیعی، هایپرتنسیون و فشار 
خون باال یا پرفشاری خون گفته می شود. همچنین کاهش فشارخون 

را هیپوتانسیون می نامند.
مقدار فشار خون خود را بدانید

دیاستول )عدد پایین( سیستول )عدد باال(  طبقه 
کمتر از 80 کمتر از 120  مطلوب/ طبیعی 

8۹-80  1۳۹-120 پیش فشار خون باال 
۹۹-۹0  15۹-140 فشار خون باال: مرحله 1 

100 و بیشتر 160 و بیشتر  فشار خون باال: مرحله 2 
تنظیم فشار خون در بدن توسط چند اندام مانند قلب، کلیه، رگ انجام 
می گیرد و عالوه بر رژیم غذایی به ویژه مصرف نمک، هورمونهایی 

مانند رنین، آنژیوتانسین دو، آدرنالین و آلدوسترون بر آن موثرند.
عالئم فشار خون باال

فشار خون باال به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می گردد. در دسته اول 
علت فشار خون باال مشخص نمی باشد و به صورت اولیه ایجاد شده 
بیماری  به دنبال یک  افزایش فشار خون  ثانویه  است. در فشار خون 
دیگر اتفاق می افتد و آن بیماری را می توان به عنوان علت افزایش 
اصلی،  بیماری  کنترل  صورت  در  که  گرفت  نظر  در  خون  فشار 

پرفشاری خون نیز به صورت مناسب تری کنترل می گردد.

افرادی که مبتال به فشار خون باالی اولیه هستند، ممکن است سالها 
بدون عالمت باشند و از بیماری خود اطالعی نداشته باشند و زمانی 
متوجه بیماری خود می گردند که دچار عالئم )مثل سردرد، تاری و 
اختالل دید، درد قفسه سینه، سرگیجه و تنگی نفس به هنگام فعالیت( 
می شوند که در واقع این عالیم عوارض فشار خون باالست، لذا تنها 
راهی که می توان در زمان مناسب به آن پی برد، اندازه  گیری دوره 

ای و منظم فشار خون به وسیله دستگاه فشار سنج است.
سکینه پریشن –بهورز

مسافرت در دوران بارداری 
اواخر  یا  نوروز  عید  مانند  تعطیل  ایام  با  ماهه   ۹ بارداری  گاهی 
ها  خانواده  اغلب  که  زمانی  شود،درست  می  مصادف  تابستان 
سعی می کنند به نقطه ای دور از خانه سفر کنند و اوقات مفرحی 
دوره  طول  در  باردار  های  خانم  بیشتر  بزنند.  رقم  خود  برای  را 
بارداری از سالمت خود و جنین نگران هستند و سوال هایی زیادی 
برای آنها پیش می آید، مثال این که آیا می توانند سفر بروند؟بهتر 
است با چه وسیله ای بروند؟ چه مشکالتی در بارداری مانع سفر 
است؟  و ده ها سوال دیگر.بهترین پاسخ این است که کمی تامل 
کنید، تا با نوزادتان البته بعد از پایان یک ماهگی سفر کنید، ولی 
معموالً خانم های باردار این توصیه را زیاد دوست ندارند و سفر 
با بارداری را هم تفریح می دانند و هم خاطره.به طور کلی خانم 
باردار می تواند سفر برود، ولی باید به چند نکته مهم توجه کند.

بارداری بدون مشکلی دارند می توانند سفر  همه خانم هایی که 
بروند. بهترین زمان سفر ۳ ماهه دوم بارداری است طی این مدت 
خانم باردار از نظر وزنی زیاد سنگین نشده است.قابلیت حرکت 
کافی دارد و مانند ۳ ماهه اول مشکالتی مثل تکرر ادرار، تهوع، 
استفراغ و ...ندارد،اما در ۳ ماهه سوم احتمال اتفاق های غیر پیش 
و  از شهر دور شود  زیاد  نباید  بنابراین  دارد  بارداری وجود  بینی 
حتما به مرکز درمانی تخصصی نزدیک باشد تا در صورت بروز 

مشکل به سرعت به آنجا مراجعه کند.
شکوه بهرام نژاد-کارشناس مامایی 

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی دارای پالک 1142 فرعي از102 
اصلی مجزی شده از پالک 761 فرعی از 102 اصلی  قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر دیوران 
منصوری  زارع  علیرضا  آقای  تقاضاي  مورد  مترمربع   18۹/20 مساحت  به  باهنر  شهید  خیابان  راه  سه 
تحدید  آگهي  نامبرده  کتبي  درخواست  حسب  رابر  از  صادره   4۹ شناسنامه  شماره  به  عوض  فرزند 
منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز دوشنبه  بدینوسیله  مرقوم  اختصاصي پالک  حدود 
۹8/1/26 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار مي شود که 
در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي 
آن واخواهي داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون مي تواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي ۳0 
برابر ماده 86  نماید ضمنا متذکر مي گردد  اداره ثبت تسلیم  به  اعتراض خود را کتبا و مستقیما  روز 
آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي 
با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائي نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهي را به این اداره تقدیم 
نماید در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم 
تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۹7/12/22

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف۳70(

»آگهي تحدید حدود اختصاصي«
فرعي   42۹۹ پالک  دارای  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  مغازه  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
از12- اصلی مجزی شده از پالک۹70 فرعی از 12 اصلی  قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر 
رابری  شهابی  جهانگیر  آقای  تقاضاي  مورد  مترمربع   ۹4/15 مساحت  به   2 کوچه  ابوریحان  خیابان 
فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 1 صادره از رابر حسب درخواست کتبي نامبرده آگهي تحدید 
منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز دوشنبه  بدینوسیله  مرقوم  اختصاصي پالک  حدود 
۹8/1/26 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار مي شود که 
در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي 
آن واخواهي داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون مي تواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي ۳0 
برابر ماده 86  نماید ضمنا متذکر مي گردد  اداره ثبت تسلیم  به  اعتراض خود را کتبا و مستقیما  روز 
آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي 
با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائي نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهي را به این اداره تقدیم 
نماید در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم 
تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۹7/12/22

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف۳71(

»آگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود هشت سهم مشاع از ششدانگ زمین مزروعی دارای پالک 10و 12 فرعي از1244- 
اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در روستای زید آباد به مساحت  ششدانگ 70 هکتار مورد 
تقاضاي آقای قلندرغنجعلی پور گوشکی فرزند پنجعلی به شماره شناسنامه 1 صادره از بافت حسب 
وعملیات  منتشر  بدینوسیله  مرقوم  پالک  اختصاصي  حدود  تحدید  آگهي  نامبرده  کتبي  درخواست 
تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز یکشنبه ۹8/1/25 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و 
مجاورین رقبه مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و 
چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون مي تواند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي ۳0 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نماید 
ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائي نسبت به تقدیم دادخواست اقدام 
و گواهي را به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۹7/12/22

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف۳72(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
 ۹50۹۹7۳470502465 شماره  رای  اجرای  در  دارد  نظر  در  بافت  دادگستري  کیفری  احکام  اجراي 
صادره از شعبه دادگاه کیفری2 بافت و در پرونده کالسه ۹601۹۹ اجرایی  یک قطعه دارای پالک  
شماره صفر فرعی از 7۹8-اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت علی شاهسون پور 
زرگر به مبلغ چهار صد وشصت و دو میلیون نهصد و بیست هزار ریال )ششدانگ( به فروش برساند. 
لذا مزایده در تاریخ 1۳۹8/1/25 روز یکشنبه ساعت 10:10 صبح در محل اجراي احکام دادگستري 
شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار مي گردد و قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع 
و ده درصد مبلغ بها في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف 
متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد.بنابراین متقاضیان خرید 
تا  مراجعه  احکام  اجراي  دایره  به   ۹8/1/24 شنبه  اداري  ساعت  پایان  تا  توانند  مي  تمایل  صورت  در 
ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت 
مذکور تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند جلسه مزایده راس ساعت ده ونیم صبح یکشنبه 
1۳۹8/1/25 برگزار و خرید به صورت شفاهی نیز در جلسه آزاد می باشد ضمناً آدرس ملک: شهرستان 

بافت اراضی پایین دست دانشگاه آزاد اسالمی می باشد. )م الف 22۹( 
دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت  

آگهي حصروراثت
آقای عبدا... نژاد ساالری هنزا فرزند عین ا... داراي شناسنامه 217 به شرح دادخواست شماره ۹70484 
مورخ ۹7/12/20 توضیح داده شادروان مرضیه نژاد ساالری هنزا فرزند عبدا... به شناسنامه ۳12010۳217 

درتاریخ 1۳۹5/11/۳0 در شهررابر فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از: 
1-فاطمه ساالری هنزاء فرزند ذبیح ا... به ش ش 217 متولد 1۳۳6 مادرمتوفی.

2- عبدا... نژاد ساالری هنزاء فرزند عین ا... به ش ش75۳ متولد 1۳۳5 پدرمتوفی.
۳- جواد نژاد ساالری هنزایی فرزند یدا... به ش ش 2 متولد 1۳6۳ همسرمتوفی.

یا  دارد  اعتراض  چنانچه کسی  و  درج  محلي  کثیراالنتشار  روزنامه  از  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.
خواجه حسنی-دفترشورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رابر

آگهی تغییرات شرکت مقاوم سازان بام کویر جنوب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 147۳ 
 11/12/1۳۹7 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14000066۳65 ملی  شناسه  و 
الف- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: خدمات فنی 
و مهندسی. انجام کلیه امور و اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی. ساختمانی. راه سازی. خطوط انتقال 
و شبکه های توزیع و کلیه تاسیسات و تجهیزات. صنایع آب و فاضالب و برق و گاز و پتروشیمی و 
ابزار  الکتریال و  ابنیه و سیویل. مکانیکال.  کشاورزی و منابع طبیعی شامل نقشه برداری. نقشه کشی. 
دقیق. طراحی. اجرا و تامین تجهیزات سیستم های حفاظت کاتدیک. خدمات عمومی. انجام کلیه امور 
خدماتی در زمینه حمل و نقل درون شهری. آشپزخانه و رستوران و طبخ غذا. نگهداری و تعمیرات 
نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تامین  تاسیسات.  سبز.  فضای  خدمات  و  ایجاد  نگهداری.  عمومی.  خدمات 
غذایی  مواد  پخش  و  توزیع  بندی.  بسته  فراوری.  تولید  خصوصی.  و  دولتی  موسسات  و  ها  شرکت 
لبنی و نهادهای کشاورزی و دام. خدمات ویژه. اخذ نمایندگی فروش و پس از فروش موسسات  و 
و شرکتهای داخلی و خارجی مربوط به تمام و یا هریک از موضوعات مشروحه فوق. تولید تهیه و 
توزیع و فروش انواع مصالح ساختمانی و قطعات بتنی. اجاره انواع ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی. 
بانکها و  شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی. اخذ هرگونه وام و ضمانتنامه ها از 
انجام  و  زیست  محیط  و  بهداشتی  ایمنی.  های  نظام  پیاده سازی  و  اعتباری.استقرار  و  مالی  موسسات 
فعالیت در حوزه انرژی های نو در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز 
های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( آدرس مرکز 
اصلی شرکت در شهرستان بافت به نشانی شهرستان بافت ، بخش مرکزی ، شهر بافت، بلوار فردوسی 
، کوچه شهیدرجایی18 ، بلوار باهنر ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 785181۹208 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری بافت )410۹12(

ملی  شناسه  و   70۳ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بافت  واثق  شرکت  تغییرات  آگهی 
106۳00625۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳0/07/1۳۹7 1-سرمایه تعهدی 
شرکت پرداخت گردید. 2-سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ ۳000000000 ریال منقسم 
مورخ  نامه شماره422/46۳8۳  موجب  به  نقدی  آورده  محل  از  بانام  ریالی  به 100 سهم ۳0000000 
02/08/۹7 بانک ملت افزایش یافت. ۳- موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید : - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و شبکه 
های آبیاری و زهکشی و مخازن ذخیره 2- بهره برداری و نگهداری فنی از تصفیه خانه های فاضالب 
و آب و شبکه های جمع آوری فاضالب ۳- بهره برداری و نگهداری و کنترل ایمنی سدها 4- کلیه 
امور  کلیه   -6 پسماند  مدیریت  و  بازیافت  به  مربوط  امور  کلیه   -5 تکثیر  و  به چاپ  مربوط  خدمات 
مربوط به صادرات و واردات کاال و امور تجاری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 
پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت 

)۳5۳۹75(

ملی  شناسه  و   70۳ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بافت  واثق  شرکت  تغییرات  آگهی 
 ۳0/07/1۳۹7 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   106۳00625۹۹
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای خوبیار رضائی خدادادی با کد ملی ۳1۳1112425 بسمت بازرس 
اصلی و خانم پوراندخت ذوالعلی با کد ملی ۳1۳0821211 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردیدند.  انتخاب 

غیرتجاری بافت )۳5۳266(

در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
به اینکه پروژه انتقال آب از خلیج 
فارس به کرمان به سرعت در حال 
اجرا است و پیشرفت خوبی دارد 
آبرسانی  اول  انتقال  خط  گفت: 
این پروژه نیمه دوم سال جدید به 

کرمان می رسد.
در  پورابراهیمی  محمدرضا 
تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو 
استان  داشت:  اظهار  کرمان  در 
با  که  است  سال  چندین  کرمان 
بوده  همراه  پیاپی  خشکسالی های 
و 15 سال است که میزان بارندگی 

بلندمدت  میانگین  و  متوسط  از  کرمان  استان 
کشوری پایین تر است.

بارندگی های  که  امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زیادی در سطح کشور انجام شده اما در استان 
گفت:  بودیم  بارش ها  کمترین  شاهد  کرمان 
کرمان  استان  آینده  چالش  اصلیت رین  امروز 
چالش بی آبی در استان است و در شمال استان 
کرمان در بسیاری از روستاها، درختان و باغات 

خشک شدند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه دو راهکار برای انتقال آب 
به استان داشتیم که یکی انتقال آب از شهری به 
شهر دیگر بود که مشکالت زیادی دارد افزود: 
در نهایت  انتقال آب از دریا پیگیری شد، چندین 
جلسه در این رابطه گذاشته شده است و از خط 
انتقال بازدید کردم که پیشرفت خوبی دارد. وی 
تومان  میلیارد  هزار   6 حدود  اینکه  به  اشاره  با 
می شود  انجام  طرح  این  برای  سرمایه گذاری 
خاطر نشان کرد: شرکت گل گهر، شرکت ملی 

مس و شرکت چادرملو در یزد در 
اجرای این طرح مشارکت دارند، 
داده شد  بانکی  تشکیل سندیکای 
این  برای  تومان  میلیارد  هزار   2 و 

پروژه تامین مالی شده است.
با بیان اینکه پروژه با  پورابراهیمی 
سرعت در حال اجرا است و خط 
انتقال اول آبرسانی این پروژه نیمه 
دوم سال جدید به کرمان می رسد 
از  بهره برداری  اقدام  اولین  گفت: 
آب در شهر سیرجان و بعد از آن 
سرچشمه  و  رفسنجان  شهرهای 

است.
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
برای  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
چاه های  از  که  آبی  ظرفیت  تمام  که  سال  چند 
آب زیرزمینی در کرمان برداشت می شود، بسته 
می شود افزود: با اجرای کامل این پروژه بخش 
کشاورزی استان احیا می شود. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: قرار 
بود خط دوم انتقال آب به کرمان نیز با حضور 
لغو  دلیل  به  رئیس جمهور کلنگ زنی شود که 

سفر رئیس جمهور به کرمان به تعویق افتاد.

دانشگاه  پزشکی  فوریت های  مرکز  رئیس 
 75 اینکه  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم 
سال  چهارشنبه سوری  مصدومین  درصد 
زمینه  باید  گفت:  بودند  گذری  افراد  گذشته 
از  و  داد  کاهش  را  جامعه  در  خطرآفرینی 
شب  در  که  داریم  درخواست  خانواد ه ها 

چهارشنبه سوری جوانان را رها نکنند.
تسنیم در  با  سید محمد صابری در گفت وگو 
کرمان اظهار داشت: استان کرمان طی سالهای 
برگزاری  در  کشور  نقطه  امن ترین  گذشته 
سال  در  است،  بوده  چهارشنبه سوری  مراسم 
قطع  و  نداشتیم  تلفاتی  هیچ  تقریبا   ۹5 و   ۹6

عضوی در استان نوجود نداشته است.
وی با اشاره به اینکه در بحث چهارشنبه سوری 
نمی توانیم رفتار اجتماعی را به طور کامل نهی 
این  در  هنجارشکنان  با  باید  ما  گفت:  کنیم 

مردم  به  و  کنیم  مقابله  رابطه 
رفتار  که  کنیم  خطر  اعالم 
ندهند،  نشان  خود  از  پرخطر 
خانواده باید جوانان را در این 
شاهد  تا  کند  همراهی  رابطه 

رفتار ایمن از جوانان باشیم.
مدیریت  مرکز  رئیس 
فوریت های  و  حوادث 
علوم  دانشگاه  پزشکی 
اینکه  بیان  با  کرمان  پزشکی 
در  کامل  آمادگی  اورژانس 
روزهای  در  چهارشنبه سوری  حوادث  برابر 
هزار   ۳5 بر  بالغ  افزود:  دارد  را  سال  پایانی 
الزم  توصیه های  مدرسه   200 در  دانش آموز 
امیدواریم  و  است  داده شده  آموزش  آنها  به 

جوانان ما رفتارهای سالم داشته باشند.
اورژانس   115 تلفن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  و  باشید  داشته  خاطر  به  را  پلیس   110 و 
اطالع رسانی  سریع  حادثه  مشاهده  صورت 
زمینه خطر آفرینی  باید  کرد:  خاطر نشان  شود 
خانواده ها  از  و  داد  کاهش  را  جامعه  در 
درخواست داریم که در شب چهارشنبه سوری 
برنامه  آنها  برای  نکنند و  را رها  جوانان خود 

بگذارند.
قبل  سال های  در  اینکه  بیان  با  صابری   
را همراهی  او  نداشتیم که خانواده  مصدومی 
کند و دچار حادثه شده باشد گفت: از برپایی 

آتش در نزدیکی پست های برق و گاز و پشت 
گذشته  سال های  در  شود،  خودداری  بام ها 
منفجره  و  محترقه  مواد  از  ما  مصدومین  نیز 
کوچک  آتش های  برپایی  از  و  است  بوده 

خانوادگی نبوده اند.
فوریت های  و  مدیریت حوادث  مرکز  رئیس 
با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی 
اینکه 75 درصد مصدومین حوادث  به  اشاره 
گذری  افراد  گذشته  سال  چهارشنبه سوری 
از  که  داریم  تقاضا  جوانان  از  افزود:  بودند 
و  اطراف  به  محترقه  مواد  و  آتش  پرتاب 
بسیار  که  کنند  خودداری  عابرین  سمت  به 

حادثه آفرین است.
داریم  تقاضا  شهرداری  از  اینکه  بیان  با  وی 
مراسم  برگزاری  برای  مکان هایی  که 
دهد  اختصاص  شهر  در  چهارشنبه سوری 
باشند که در  تصریح کرد: مردم توجه داشته 
خودروهای  برای  را  خیابان ها  مسیر  ایام  این 

امدادی از جمله آمبوالنس ها باز نگه دارند.
چند  در  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  صابری 
انفجار  و  محترقه  وسایل  روز گذشته ساخت 
حادثه  شهربابک  در  دست ساز  نارنجک 
آفرید گفت: بر اثر این بی احتیاطی دو جوان 
17 و 15 ساله حادثه دیدند که متاسفانه یکی 
دیگر  یکی  و  شده  قطع  انگشتش  دو  آنها  از 
در  حاضر  حال  در  که  شده  سوختگی  دچار 

بیمارستان بستری و تحت مداوا هستند.

۷۵ درصد مصدومین حوادث چهارشنبه سوری سال گذشته افراد گذری بودند

 خط انتقال اول آبرسانی نیمه دوم سال جدید به کرمان می رسد

قاچاق  اینکه  کرمان  استاندار 
انجام  جایگاه ها  از  فقط  سوخت 
برای  دیگری  جای  و  می شود 
عرضه سوخت وجود ندارد گفت: 
نظارت بر جایگاه ها و کنترل آن ها 

ضرورت دارد.
در  عصر  فدایی  محمدجواد 
هماهنگی  برنامه ریزی،  کمیسیون 
با قاچاق کاال  و نظارت بر مبارزه 
اینکه  بیان  با  کرمان  استان  ارز  و 
جایگاه ها  از  فقط  سوخت  قاچاق 
دیگری  جای  و  می شود  انجام 
ندارد  برای عرضه سوخت وجود 
اظهار داشت: نظارت بر جایگاه ها 

و کنترل آنها ضرورت دارد.
وی با اشاره به اینکه قاچاق کاال بر نرخ گذاری 
کاالها در استان تاثیر دارد و در تنظیم بازار اثر 
کشفیات  افزایش  افزود:  می گذارد  به جا  منفی 
نشان از افزایش قاچاق کاال است که باید دالیل 

آن بررسی شود.
اقدامات  نیازمند  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
با قاچاق کاال هستیم  کارشناسی شده در مقابله 
دقیق  به صورت  باید  جلسه  مصوبات  گفت: 

اجرایی شود.
ارسالن میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
کرمان در این جلسه اظهار داشت: پیگیر هستیم 
و  شعبه  رئیس  نفر  دو  آینده  سال  فروردین  تا 
حکومتی  تعزیرات  مجموعه  به  پرونده  قاضی 

استان کرمان اضافه شود.
این  در  کرمان  استان  تملیکی  اموال  مدیرکل 
جلسه با اشاره به اینکه در سال گذشته ده میلیارد 
از  گفت:  داشتیم  مکشوفه  اموال  فروش  تومان 
ابتدای سال جاری 8 مورد انهدام کاالی قاچاق 
ریال  میلیارد  ریالی 10  ارزش  و  تن  به وزن 55 

انجام شده است.
منصور مکی آبادی فرماندار سیرجان نیز در این 

سیرجان  در  انبار  مربع  متر   ۹00 گفت:  جلسه 
آماده تحویل به سازمان اموال تملیکی است.

تمامی راه های تردد قاچاق دام در استان کرمان 
تحت کنترل است

همچنین ابراهیم شهریاری، دبیر کمیسیون نظارت 
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان  در 
قاچاق  کمیسیون  اینکه  به  اشاره  با  جلسه   این 
کاال در استان در سال جاری با دو موضوع مهم 
افزایش قاچاق سوخت و دام قاچاق در کرمان 
سوخت  بحث  در  داشت:  اظهار  شد  روبه رو 
قاچاق ادارات راهداری کمک خوبی کردند و 

قاچاق سوخت در استان کنترل شد.
وی با بیان اینکه در بحث دام روش دقیقی برای 
کنترل قاچاق دام نبود افزود: با وجودی که تمام 
تالش خود را به کار گرفتیم، متاسفانه تعدادی از 

دام های مولد کرمان از استان خارج شده است.
با  برمبارزه  نظارت  و  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
قاچاق کاال و ارز استان کرمان با اشاره به اینکه 
گفت:  است  ممنوع  استان  از  دام  خروج  امروز 
تمامی راه های تردد قاچاق دام در استان کنترل 

شده است.
حسین رشیدی مدیرکل دامپزشکی استان کرمان 

با  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز 
توجه به شیوه نامه نژاد در برخورد 
داشت:  اظهار  قاچاق  دام  با 
دو  حدود  دام  هویت گذاری 
شده  آغاز  کرمان  استان  در  سال 
نشده و  اقدام کامل  این  اما  است 
استان  در  دام  هویت گذاری  باید 

تکمیل شود.
قاچاق  دام  راس   1۳500 از  بیش 

در استان کرمان کشف شد
با  نیز  حسن پور  یداله  سرهنگ   
اشاره به اینکه بیش از 75 درصد 
قاچاق  کاالهای  ریالی  ارزش 
داشته  رشد  استان  در  مکشوفه 
تومان  میلیارد  داشت: 1۳0  اظهار 
سال  در  قاچاق  مکشوفه  اموال  ریالی  ارزش 

جاری بوده است.
اینکه  بیان  با  استان کرمان  پلیس آگاهی  رئیس 
سوخت  کشفیات  افزایش  درصد   ۳00 بر  بالغ 
و  میلیون   ۳ گفت:  است  بوده  استان  در  قاچاق 
7۹0 هزار لیتر سوخت قاچاق طی سال جاری در 

استان کرمان کشف شده است.
قاچاق 210  دام  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 1۳ امسال  و  داشتیم  کشفیات  افزایش  درصد 
هزار و 5۳4 راس دام قاچاق کشف شده است 
قاچاق  با  مبارزه  زمینه  در  کرمان  پلیس  افزود: 

کاال رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.
فضل اله اکبری مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه 
 14 کرمان  استان  در  بنزین  مصرف  میانگین 
درصد افزایش پیدا کرده است اظهار داشت: در 
آزاد  سوخت  کارت های  استان  شرق  و  جنوب 
قاچاق  کنترل  و  در کاهش  که  جمع آوری شد 
سوختی  کارت های  و  بود  موثر  بسیار  سوخت 
می شد  استفاده  کرمان  در  استان ها  سایر  از  که 

شناسایی و غیرفعال شدند.

 قاچاق سوخت در استان کرمان تنها از جایگاه ها انجام می شود

 محموله ماهی های غیربهداشتی در کرمان کشف 
و معدوم سازی شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان از کشف و معدوم سازی 
یک محوله ماهی غیربهداشتی در کرمان خبر داد.

ارسالن میری با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی، 
اقتصادی است  با تخلفات  صدور رای و اجرای حکم در رابطه 
و  دستگاه ها  دیگر  بازرسان  با  همکاری  برای  داشت:  اظهار 
رسیدگی سریع و به موقع ه تخلفات صنفی و اقتصادی، اقدام به 

تشکیل گشت های مشترکی با دیگر دستگاه ها کردیم.   
در  مربوط  دستگاه های  دیگر  با  ما  گشت های  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه تنظیم بازار از 7 اسفندماه آغاز شده و تا 15 فروردین سال 
روزه حتی  هر  مشترک  این گشت های  دارد گفت:  ادامه  آینده 

روزهای تعطیل حضور دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه ریاست 
این گشت های مشترک بر عهده ریاست یکی از شعب تعزیرات 
و  صنفی  تخلف  مشاهده  صورت  در  کرد:  بیان  است  حکومتی 
اقتصادی با حضور ریاست شعب تعزیرات حکومتی، با متخلفان 

در صحنه برخورد و اقدام مقتضی برابر قانون انجام می شود.
بازار صرفا رسیدگی بر عده  با تنظیم  اینکه در رابطه  بیان  با  وی 
ماست و نظارت بر عهده دیگر دستگاه های مربوطه در این حوزه 
نیروها  بودن  محدود  و  استان  گستردگی  واسطه  به  افزود:  است 
نیازمند  به هم استانی ها  بهتر  و گشت های ما برای خدمت رسانی 
همکاری خود مردم هستیم تا تخلفات احتمالی را گزارش کنند.   
میری با اشاره به اینکه گشت های مشترک ما برای جلوگیری از 
هرگونه تخلف حتی روزهای تعطیل هم آماده خدمت رسانی به 
هم استانی ها هستند گفت: جمعه گذشته و با حضور ریاست یکی 
از شعب ما یک محموله ماهی غیربهداشتی در کرمان کشف و 

معدوم سازی شد.
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فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان
شهرستان  در  حکمت  روزنامه  نماینده 

ارزوییه، صوغان و توابع
مهدی نظری فتح آباد 0۹1۳۹17۳۳48. 

بافت

رئیس دادگستری بافت خبر داد:
عفو رهبر معظم انقالب ؛ منجر به کاهش 

4۰درصدی جمعیت زندان بافت شد

شهرستان  دادستان  و  دادگستری  رئیس  بازدید  درپی 
 40 بافت  زندان  از  قضات   از  جمعی  همراه  به  بافت 
معظم  مقام  عفو  به  باتوجه  بافت  زندانیان  از  درصد 
خود  خانواده  آغوش  به  و  آزاد  زندان  از  رهبری 

بازگشتند .
اظهار  بافت  زندان  از  بازدید  حاشیه  در  سپهری  یداهلل 
پرونده  به   رسیدگی  شهرستان  قضائی  داشت:سیستم 
باقید  را  مهریه  خصوصا  مالی  زندانیان  اعسار   های 

فوریت در دستور کار خود قرار داده است.
شایان ذکر است از جمله مسایلی که با زندانی کردن 
فرهنگی  و  اجتماعی  مشکالت  می شود،  ایجاد  افراد 
است که نه تنها زندانیان بلکه خانواده های این افراد را 
درگیر موضوع و تبعات ناشی از آن می کند. همچنین 
این فرد بعد از خروج از زندان با توجه به شرایط آن 
محیط و بعد از آن در جامعه با مشکالت عدیده ای در 
خصوص کار و زندگی روبرو می شود،لذا چند سالی 
است قانون گذار و دستگاه قضائی  سیاست خود را بر 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها متمرکز نموده است

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بافت:
درصد   4۰ بافت  در  کار  حوادث 

کاهش یافت

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافت 
از کاهش 40 درصدی حوادث کار در این شهرستان 

طی سال جاری خبر داد.
اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  پور  مهدی  رضا 
با  کرمان  استان  کار  بازرسان  گردهمایی  داشت: 
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  مدیرکل  حضور 

کرمان امروز برگزار می شود.
وی گفت: این همایش برای اولین بار در بافت برگزار 
می شود و مقارن است با افتتاح پروژه فوالد بافت که 
در بحث های ایمنی و حفاظ از کارگران نیازمند علم 

روز هستند و می توانند از این همایش استفاده کنند.
این همایش  برگزاری  از  بیان کرد: هدف  پور  مهدی 
انتقال آخرین تجربیات حوزه  بردن دانش روز و  باال 
و حفاظت  ایمنی  در حوزه  به خصوص  کار  بازرسی 

کار است.
رئیس ادار تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافت 
حوادث  می تواند  همایش ها  این  برگزاری  با  گفت: 
ناشی از کار را به حداقل برسانیم و خوشبختانه امسال 
در شهرستان بافت کاهش 40 درصدی حوادث ناشی 

از کار را شاهد هستیم.

استاندار کرمان با بیان اینکه بسیاری از تصمیماتی که 
در استان گرفته می شود یا اجرا نمی شود و یا در زمان 
مقرر خود اجرا نشده است گفت: متاسفانه هشت ماه از 
یک تصمیم در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 

گذشته و هیچ اتفاقی برای آن تصمیم نیفتاده است.
جلسه  آخرین  و  یازدهمین  در  فدایی  محمدجواد 
شورای اداری استان کرمان که با حضور حجت االسالم 
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در 
اینکه  بیان  با  شد  برگزار  کرمان  جمعه  امام  و  استان 
یک  سلیمانی  قاسم  سردار  به  ذوالفقار  نشان  اعطای 
سردار  به  اتفاق  این  تبریک  با  و  بود  بزرگ  افتخار 
دارم  توفیق  و  سالمتی  آرزوی  ایشان  برای  سلیمانی 
اظهار داشت: مردم کرمان در همه اقشار به این اتفاق 

افتخار کردند و این مسئله باعث غرورآفرینی شد.
وی با اشاره به اینکه سال ۹7 یک سال معمولی برای 
در  استان  نیم  و  ماه  پنج  حدود  و  نبود  کرمان  استان 
در  اتفاقات خوبی  سال  این  در  بود گفت:  بالتکلیفی 
استان افتاد و پروژه هایی افتتاح شد که نشان از تالش 

همه دستگاه ها و مسئوالن استان است.
استاندار کرمان با بیان اینکه ظرفیت استان کرمان خیلی 
بیشتر از این است و ما می توانیم در سال جدید شاهد 
نظام  کردن  فعال  با  افزود:  باشیم  بزرگ تری  اتفاقات 
انجام  استان  در  بزرگ تری  کارهای  می توانیم  اداری 
بدهیم و مدیران اجرایی باید در مجموعه خود ایرادات 

سیستم اداری خود را برطرف کنند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از تصمیماتی که در استان 
گرفته می شود یا اجرا نمی شود و یا در زمان مقرر خود 
بیان  است  شده  روبه رو  مشکالتی  با  که  نشده  اجرا 
استان  در  تصمیمات  شدن  اجرایی  عدم  دالیل  کرد: 

متفاوت است که یک دلیل آن 
تصمیمات  نبودن  کارشناسی 
زمان  در  اجرا  قابل  که  بوده 

عملیات نیست.
عدم  دوم  دلیل  افزود:  فدایی 
کرمان  در  مصوبات  اجرای 
جلسات  در  ما  که  است  این 
این  که  می دانیم  هم  خودمان 
اما  نیست  اجرا  قابل  تصمیم 
به  را  همدیگر  دل  اینکه  برای 
را  مصوبه  این  بیاوریم  دست 
به  اجرا  در  اما  می کنیم  قبول 
آن عمل نمی کنیم در حالی که 

این صداقت نیست و اگر می دانیم تصمیمی قابل اجرا 
نیست از همان اول نباید موافقت کنیم.

وی با اشاره به اینکه دلیل سوم عدم جدیت و تعهد در 
اجرا و اجرایی کردن تصمیمات در استان است گفت: 
باید دالیل اجرایی نشدن تصمیمات را به مردم گفت 
با مردم صداقت داشته  ما مسئوالن است که  و وظیفه 

باشیم.
اقتصاد مقاومتی موضوع  اینکه  بیان  با  استاندار کرمان 
مهمی است و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وقتی 
باید  و  است  مهمی  تصمیم  می شود  گرفته  تصمیمی 
کوتاهی هایی  شاهد  متاسفانه  کرد:  تصریح  شود  اجرا 
از یک  ماه  و هشت  بودیم  تصمیمات  این  اجرای  در 
استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  تصمیم 
گذشته و هیچ اتفاقی برای آن تصمیم نیفتاده و اجرایی 

نشده است.
تصمیمات  شدن  اجرایی  عدم  اینکه  به  اشاره  با  وی 

از  یکی  کرد:  بیان  می دهد  فراری  را  سرمایه گذاران 
دلیل عدم اجرایی شدن تصمیمات این است که مانند 
هم فکر نمی کنیم و بخشی فکر می کنید و به عنوان مثال 
اگر اولویت استان اشتغال است بخشی این موضوع را 

اولویت نمی دانند.
دستگاه ها  تمام  که  حالی  در  اینکه  بیان  با  فدایی 
سازمانی  ماموریت های  انجام  کنار  در  هستند  موظف 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  نیز  را  استان  اولویت  خود 
استان  اجرایی  مدیران  گفت:  کنند  پیگیری  مقاومتی 
یک گزارش خیلی مختصر یک صفحه ای از عملکرد 
خود در سال ۹7 را برای استانداری ارسال کرده و در 
اعالم  نیز   ۹8 سال  برای  خود  برنامه  صفحه  یک  حد 

کنند و پیش نویس برنامه های خود را بنویسند.
حدود  شهروندی  حقوق  مصادیق  کرد:  عنوان  وی 
اداری  شورای  جلسات  در  مدیران  و  است  مورد   11
مصادیق اجرای این 11 مورد در دستگاه خود را عنوان 

کنند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل  استان ها-  گروه 
استان کرمان با بیان اینکه 4 هزار و 800 تن شکر در 
بزرگ  کارخانه های  گفت:  است  نیاز  کرمان  استان 
تولید  نبود شکر در آستانه تعطیلی  به دلیل عدم  استان 

قرار دارند.
بازار استان کرمان  مهدی حسینی نژاد در جلسه تنظیم 
و  هزار   14 گذشته  هفته  در  مرغ  قیمت  اینکه  بیان  با 
سازمان  داشت:  اظهار  است  شده  تعیین  تومان   400
سال  پایان  تا  جوجه ریزی  آمار  باید  کشاورزی  جهاد 

را ارائه دهد.
اینکه 180 هزار مرغ آماده کشتار در  به  با اشاره  وی 
هیچ  گذشته  روز  و  امروز  اما  دارد  وجود  سیرجان 
کشتاری انجام نشده است بیان کرد: در روزهای آینده 

با مشکل جدی در این حوزه روبه رو هستیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان 

اینکه 4 هزار و 800 تن شکر در استان کرمان نیاز است 
که اگر برای این نیاز برنامه ریزی نشود مشکل جدی 
بزرگ  کارخانه های  کرد:  تصریح  داشت  خواهیم 
تولید  نبود شکر در آستانه تعطیلی  به دلیل عدم  استان 

قرار دارند.

وی افزود: جهاد کشاورزی استان مسئول تهیه و تامین 
مانند گوشت،  مردم  مایحتاج عمومی  و  اساسی  اقالم 

شکر، برنج، میوه و غیره است.
در  کرمان  استان  اصناف  اتاق  رئیس  یوسف جعفری 
این جلسه با بیان اینکه شکر به میزان کامل وجود دارد 
اما توزیع از کارخانجات انجام نمی شود اظهار داشت: 
به  صنف خواروبار حدود 15 روز معطل ورود شکر 

استان است.
و  غله  مدیر کل  نژادبیگلری  مجید  جلسه  این  در 
تاکنون  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  بازرگانی  خدمات 
۹4۹ تن حواله شکر صادر شده است عنوان کرد: 845 
تن شکر بارگیری شده و در انبارهای استان تخلیه شده 
در  که  هستند  کامیون هایی  نیز  آن  باقیمانده  و  است 

صف تحویل شکر از کارخانه قرار دارند.

 انتقاد استاندار کرمان از عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی

 نبود شکر کارخانه های بزرگ کرمان را به آستانه تعطیلی کشاند

بیمه  و  خانواده  پزشک  برنامه  در  بیماران  ارجاع  نظام 
روستایی به سطح 2 )تخصصی ( شهرستان بافت 

سابقه و هدف: سطح بندی نظام مراقبت سالمت به منظور 
آحاد  دسترسی  امکان  و  عدالت  ایجاد  هزینه،  کاهش 
ارجاع  نظام  می گیرد.  انجام  نیاز  مورد  به خدمات  مردم 
به عنوان پل ارتباطی، ارائه دهندگان و دریافت کنندگان 
خدمات را از پایین ترین سطح به سطوح باالتر و بالعکس 
ابتدای  از  پایلوت  بصورت  برنامه  این  می نماید.  هدایت 
سال ۹8 در کلیه مراکز روستایی شهرستان به مرحله اجرا 

در می اید  .
مواد و روش ها: مطالعه از نظام ارجاع از قبیل مراجعه به 
پزشک خانواده با ارجاع خانه بهداشت، خواست ارجاع 
هر  نوع  خدمات   ،2 پزشک سطح  انتخاب   ،2 به سطح 
سطح، ارائه پس خوراند، مراجعه مجدد به سطح 1، ثبت 
اطالعات در پرونده سالمت وموارد دیگر را شامل می 

شود. 
نحوه ارجاع : ابتدا بیمار به پزشک خانواده خود که در 
کرده  مراجعه  روستایی  سالمت  جامع  خدمات  مرکز 
را   2 سطح  به  ارجاع  خانواده   پزشک  که  صورتی  در 
تشخیص دهد از طریق سامانه به متخصص مربوطه ارجاع 
داده می شود و این فرد در کلینیک های تخصص دولتی 
پذیرش  دولتی  تعرفه  با  تواند  می  سامانه  بارکد  همان  با 
دفترچه  مهر  به  نیازی  و  نماید  مراجعه  متخصص  به  و 

روستایي نیست.
بعد از مرحله پایلوت این برنامه به طور قطع  کلیه دفترچه 
) )سیستم  با سامانه  ارجاع  فقط  و  های روستایی حذف 

خواهد  بود.
       علي خوارزمي)مسئول واحد  گسترش شبکه 
های مرکز بهداشت بافت(

خاص  رنگ  از  استفاده  ممنوعیت 
برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

نمایندگان مجلس استفاده از لباس یا رنگ خاص برای 
تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مجلس در شعب اخذ رأی را 
انتظامی را موظف به رعایت این حکم  ممنوع و نیروی 

کردند.
به گزارش فارس نمایندگان در جلسه علنی روز )یکشنبه، 
1۹ اسفندماه) مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی 
انتخابات  قانون  از  موادی  اصالح  فوریتی  یک  طرح 
مجلس شورای اسالمی با ماده )۳5( با 1۳۳ رأی موافق، 
4۳ رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 22۳ نماینده 
حاضر در جلسه موافقت کردند. ماده ۳5 این طرح ماده 
)62( قانون را به شرح زیر اصالح می کند: هرگونه آگهی 
و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه 
اخذ رأی، محیط پیرامون آن توسط اعضای شعب امحا 
و  شعبه  رئیس  عهده  بر  امر  این  انجام  مسئولیت  گردد. 
به  ماده  این  از  متخلفان  است.  انتظامی  نیروی  مأموران 
جزای نقدی درجه 6 قانون مجازات اسالمی و محرومیت 
در  می شوند.  محکوم  مزبور  در شعب  از عضویت  دائم 
نظیر  نمادهایی  از  استفاده  است:  آمده  ماده  این  تبصره 
لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ 
رأی توسط اعضای شعبه و یا سایر افراد ممنوع می باشد 
و مسئوالن شعب و نیروی انتظامی موظف به رعایت این 
حکم می باشند. نیروی انتظامی موظف به پلمب ستادها و 
انتخاباتی غیرمجاز شد.. همچنین در جلسه علنی  مراکز 
طرح  بررسی  ادامه  در  و  اسالمی  شورای  مجلس  امروز 
اصالح موادی از قانون انتخابات، وکالی ملت ماده 2۳6 
ماده 6۳  اساس مصوبه مجلس،  بر  رساندند.  را تصویب 
قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصالح می شود: ماده 
انتخابیه  حوزه  استان  مرکز  در  می تواند  نامزد  هر   -6۳
یک  هر  در  و  مرکزی  تبلیغات  ستاد  یک  دارای  اصلی 
نیز  استان  آن  فرعی  تابعه  و  فرعی  انتخابیه  از حوزه های 
باشد.  برادران  و  خواهران  تفکیک  به  ستاد  یک  دارای 
هستند،  شهری  چندگانه  مناطق  دارای  که  شهرهایی  در 
به  فرعی  انتخابات  ستاد  یک  شهرداری  منطقه  هر  در 
ترتیب فوق می تواند دایر باشد. تبصره 1- تشکیل ستاد 
تبلیغات انتخاباتی اعم از اصلی و فرعی بدون اعالم قبلی 
نشانی ستاد و نام مسئول آن توسط نامزد یا نماینده رسمی 
یا بخشداری ممنوع است. فرمانداری  به فرمانداری  وی 
مشخصات  بالفاصله  است  موظف  مربوطه  بخشداری  با 
به هیئت اجرایی و هیئت نظارت مربوطه ارسال  فوق را 
کند. در صورت تخلف از این حکم، فرد تشکیل دهنده 
به  اسالمی  مجازات  قانون   6 درجه  مجازات  به  ستاد 
استثنای حبس محکوم می شود. تبصره 2- معرفی افرادی 
و جرایم  تخلفات  یا  مؤثر  کیفری  سابقه محکومیت  که 
ستاد  مسئول  یا  رئیس  عنوان  به  باشند،  داشته  انتخاباتی 
اعم از اصلی و فرعی ممنوع و تشکیل آن در حکم ستاد 
بر  نظارت  و  اداره  مسئولیت   -۳ تبصره  است.  غیرمجاز 
اجرای ضوابط و قوانین توسط ستادهای تبلیغاتی برعهده 
امر  این  است.  نامزد  هر  مرکزی  تبلیغات  ستاد  رئیس 
تبصره  نیست.  خصوص  این  در  نامزدها  مسئولیت  نافی 
4- ستادهای تبلیغاتی مکلف هستند آموزش های الزم را 
ارائه  قانون  چارچوب  در  فعالیت  جهت  خود  عوامل  به 
ضمن  است  موظف  انتظامی  نیروی   -5 تبصره  دهند. 
ستادها  پلمب  به  اقدام  اجرایی  هیئت های  با  هماهنگی 
هیئت های  به  را  آن  گزارش  و  کند  غیرمجاز  مراکز  و 

اجرایی و نظارت حوزه مربوطه ارسال کند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
عدم  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
شهر  در  بهاره  نمایشگاه  برگزاری 
بازار  تنظیم  کارگروه  مصوبه  کرمان 
نوروز  آستانه  در  گفت:  است  استان 
کرمان  شهر  در  صنفی  واحد   120

فروش فوق العاده برگزار می کنند.
با  داشت:  اظهار  حسینی نژاد  مهدی 
جلسه  یازدهمین  مصوبه  به  توجه 
استان  بازار  تنظیم  ستاد  کارگروه 
کرمان  شهر  در  که  شد  مقرر  کرمان 

نمایشگاه بهاره برگزار نشود.
حال  رفاه  برای  اینکه  بیان  با  وی 
اصناف  اتاق  هماهنگی  با  همشهریان 
برگزار  فوق العاده  فروش های  کرمان، 
اصناف  اتاق  با کمک  می شود گفت: 
شهر  صنفی  اتحادیه های  و  کرمان 
برای  الزم  ریزی های  برنامه  کرمان 
برگزاری فروش فوق العاده انجام شده 

است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
استان کرمان بیان کرد: از 21 اسفند ماه 
جاری در 120 واحد صنفی شهر کرمان 

که عمدتا مربوط به اتحادیه های صنفی 
پوشاک،  کفش،  و  کیف  و بار،  خوار 
لبنیات و سایر کاالهای مورد نیاز مردم 
فوق العاده  فروش  است،  عید  شب  در 

برگزار می شود.
فروش های  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با 10 تا 15 درصد تخفیف  فوق العاده 
انجام می شود و تا پایان سال ادامه دارد 
بر  نظارت  سال  پایانی  ایام  در  افزود: 

بازار با جدیت بیشتری دنبال می شود.
گشت های  اینکه  بیان  با  حسینی نژاد 
سایر  همکاری  با  بازرسی  مشترک 
به ویژه  و  استان  در  نظارتی  نهادهای 
است  شده  راه اندازی  کرمان  شهر 
خاطر نشان کرد: طرح نوروزی نظارت 
استان  و  کشور  سراسر  در  بازار  بر 
تا  بازرسی ها  این  و  شده  آغاز  کرمان 
انتهای فروردین سال آینده ادامه دارد.

درصد   ۹0 باالی  داشت:  اظهار  وی 
منصفی  افراد  کرمان  استان  کسبه  از 
شرایط  در  که  کسانی  با  اما  هستند 
امروز جامعه قصد سودجویی دارند به 

شدت برخورد می شود.

 12۰ واحد صنفی در شهر کرمان فروش 
فوق العاده برگزار می کنند

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان 
درصد   ۹۹ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با 
استان  سردخانه های  در  عید  شب  میوه 
توزیع  گفت:  است  شده  ذخیره سازی 
اسفند   25 از  کرمان  در  یارانه ای  میوه 

انجام می شود.
عباس سعیدی در گفت وگو با خبرنگار 
آخرین  با  رابطه  در  کرمان  در  تسنیم 
عید  شب  میوه  ذخیره سازی  وضعیت 
در استان کرمان اظهار داشت: میوه های 
اساسی  کاالهای  جزو  پرتقال  و  سیب 
دلیل  به همین  و  است  شده  قلمداد 
نسبت  که  همانطور  کشاورزی  جهاد 
تالش  مردم  اساسی  مایحتاج  تامین  به 
عید  شب  میوه  تامین  به  نسبت  می کند 

نیز برنامه ریزی دارد.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان 
اساس  بر  امسال  نوروز  اینکه  بیان  با 
مصوبه تنظیم بازار استان بیش از هزار و 
700 تن سیب درختی و پرتقال خرید و 
ذخیره سازی شده است گفت: این اقدام 
انجام  روستایی  تعاون  سازمان  توسط 
می شود و تاکنون تمام سیب درختی که 
بیش از 500 تن است در سردخانه های 

استان ذخیره سازی شده است.

سیب  امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درختی از شهرستانهای دماوند و ارومیه 
خریداری و حدود دو ماه است که در 
شده  ذخیره سازی  استان  سردخانه های 
است افزود: در حال حاضر بیش از ۹۹ 
درصد میوه شب عید ذخیره سازی شده 

است و جای نگرانی نیست.
هنوز  میوه  قیمت  اینکه  بیان  با  سعیدی 
بازار  مشخص نیست و در جلسه تنظیم 
استان تعیین می شود خاطرنشان کرد: هر 
تا 20 درصد  تعیین شود 15  قیمتی که 

کمتر از قیمت بازار است.
اینکه ۳0 غرفه در شهر  به  با اشاره  وی 
را  عید  شب  میوه  توزیع  کار  کرمان 
انجام می دهند گفت: نظارت بر غرفه ها 
توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصناف  و  استان  حکومتی  تعزیرات  و 

انجام می شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان 
استان  شهرستانهای  نیاز  اینکه  بیان  با 
از  فرمانداران  توسط  میوه  بحث  در 
سایر  در  افزود:  است  شده  اعالم  قبل 
شهرستانها نیز 70 غرفه برای توزیع میوه 

شب عید ایجاد می شود.

 توزیع میوه یارانه ای در کرمان از 2۵ اسفند انجام می شود

زلزله بافت را لرزاند

بافت  چهارشنبه  امروز  ریشتر   4.1 بزرگی  به  ای  زلزله    
کرمان را لرزاند.

این زلزله درساعت 15:۳6 دقیقه رخ داد.
ودر  داده  رخ  زمین  سطح  از  28کیلومتری  عمق  در  زلزله 

دیگر شهرستان های همجوار بافت نیز احساس شد.

به گل نشستن یک درخت زردآلو در 
دولت آباد ارزوئیه


