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بافت

 ۱۴ رشد  کرمان  در  تنظیمی  رسمی  اسناد 
درصدی دارد                                              2

و  حوزه  مشترک  محصول  اسالمی  انقالب 
دانشگاه است                                                ۴

از  کرمان  استان  هواشناسی  کل  مدیر  بازدید 
گروه مدیریت بحران شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان                                        3 

در  انتخابات  داوطلبان  درصد   ۸۸.۵ صالحیت   
کرمان تائید شد                                                2

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

استیل  احیا  شرکت  مديرعامل 
کارخانه  گفت:  بافت  فوالد 
کار  شیفت  سه  در  بافت  فوالد 
می کند و تولیدمان يک روز هم 
باران های  در  ويژه  به  نشده  قطع 
فوالد حالت  منطقه  در  اخیر که 

سیالبی داشت. 
در جلسه شورای  زمانیان  سورنا 
اداری اين شهرستان با بیان اينکه 
اکثر کارکنان فوالد از شهرستان 
داشت:  اظهار  هستند،  بافت 
مستقیم  طور  به  نفر   249 اکنون 
فوالد  استیل  احیا  شرکت  در 

بافت و شرکت توسعه راهبر )احیا دو( در 
کارخانه فوالد مشغول به کار هستند.

مديرعامل شرکت احیا استیل فوالد بافت 
از  نفر   165 نفر   249 اين  از  اينکه  بیان  با 
شهرستان  از  نفر   15 بافت،  شهرستان 
ارزوئیه و 29 نفر از شهرستان رابر هستند، 
هستند  کرمان  استان  بومی  نفر   17 افزود: 
و  تهران  در  فنی  مشاور  نفر  دو  نفر   22 و 
مابقی  و  هستند  تهران  دفتر  از  نفر  هشت 

مديران فنی خاص هستند.
بافت در  اينکه کارخانه فوالد  بیان  با  وی 
يک  تولیدمان  و  می کند  کار  شیفت  سه 

باران های  در  ويژه  به  نشده  قطع  هم  روز 
سیالبی  حالت  فوالد  منطقه  در  که  اخیر 
داشت، گفت: 107 نفر در قالب خدمات 
خارج  نفر  يک  که  داريم  ستاد  پشتیبانی 
استان است و دو نفر از شهرستان ارزوئیه 

هستند و مابقی شهرستان بافت است.
در  کارخانه  ظرفیت  اينکه  بیان  با  زمانیان 
خاطرنشان  است،  تعداد  همین  يک  فاز 
آهن  محصوالت  بهترين  از  يکی  کرد: 
در  و  است  بافت  محصول  ايران  اسفنجی 
اين  در طول  نفر  و 500  دو يک هزار  فاز 
سه سال در قالب پیمانکاری کار می کنند 
و بعد هم در فاز دو 700 نفر جذب فوالد 

بخش  اينکه  به  به  اشاره  با  وی  می شوند. 
به  که  غیرمستقیمی  اشتغال  در  خصوصی 
است  شده  ايجاد  فوالد  کارخانه  واسطه 
و  مسکن  تعاونی  داشت:  بیان  کند،  ورود 
داده ايم  تشکیل  کنندگان  تعاونی مصرف 
می گرديم  زمین  دنبال  ماه  سه  متاسفانه  و 
به  موضوع  اين  برای  زمین  هنوز  که 
بايد کمک  کارخانه تعلق نگرفته است و 

شود تا 250 واحد مسکونی ساخته شود.
سورنا  از  بافت  اداری  شورای  پايان  در 
استیل  احیا  شرکت  مديرعامل  زمانیان 

فوالد بافت تقدير شد.

مديرکل بازرسی استان کرمان:
ادارات  در  تخلفات  بروز  از  مدیران 

جلوگیری کنند

جدی  اقدام  خواستار  کرمان  استان  بازرسی  مديرکل 
مسئوالن برای جلوگیری از بروز تخلفات در ادارات شد.

به گزارش حکمت به نقل از مهر، احمد آبیار در جلسه 
شورای اداری شهرستان بافت با بیان اينکه خداوند به ما 
اظهار  باشیم،  مردم  گذار  خدمت  که  است  داده  توفیق 
مردم  و  اداره  کارمندان  همه  قبال  در  مديران  داشت: 
مسئولیت دارند و فلسفه وجودی ادارات خدمت به مردم 
است و هر تخلفی که در دستگاه اداری اتفاق بیفتد اولین 
کسی که مسئول است مدير اداره است و مديران بايد در 

اين زمینه پیشگیری های الزم را انجام دهند.
وی گفت: يکی از آسیب های جدی که سیستم اداری را 
تهديد می کند امهال و سهل انگاری است که باعث شده 
به  و  اجرای کم شود  دستگاه های  به  مردم  اعتماد  است 

توسعه اقتصادی ضربه بزند.
باالترين  مردم  و  اموال عمومی  اينکه حفظ  بیان  با  آبیار 
مسئولیت است، بیان کرد: بعضی نسبت به اراضی دولتی 
بی تفاوت هستیم در صورت جلوگیری از زمین خواری، 
زمین خوار  دست  که  زمینی  و  بود  بیمه  کرمان  استان 

می افتد در اثر امهال و سهل انگاری است.
با اشاره به اينکه اسناد و  مديرکل بازرسی استان کرمان 
مدارک صوری زمینه ساز سوءاستفاده عده ای می شود، 
افزود: بايد مستندسازی دقیق در خصوص هزينه کردها 

انجام شود.

آگهی مزایده )نوبت دوم(
به استناد مجوز شورای اسالمی شهر   بافت  در نظر دارد  شهرداری 
اله  آيت  خیابان  در  واقع  قديم  تعمیرگاه  الف-  شهرداری  امالک 
غفاری ،ب- سايت غرفه  های بازارچه میوه و تره بار)سیزده غرفه( 
ج- سايت غرفه های بازارچه میوه و تره بار )پنج غرفه(  را از طريق 
مزايده   به افراد واجد الشرايط به اجاره دهد. .لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت به عمل می آيد حداکثر تا پايان وقت اداری 98/10/12  جهت 

دريافت اسناد مزايده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمايد .
شرايط مزايده:

مبلغ  به  فوق  موارد  از  يک  هر  برای  مزايده  در  شرکت  سپرده   -1
حساب  به  واريز  صورت  به  بايستی  که  باشد  می  ريال  میلیون  ده 
0108181100005 سپرده شهرداری بافت نزد بانک ملی شعبه بافت 

و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
انعقاد قرارداد نباشند  2- در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به 

سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- به پیشنهادات مخدوش، مشروط،ناقض و يا پیشنهاداتی که بعد از 
تاريخ درج شده در اسناد مزايده ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.

4- بديهي است شرکت درمزايده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط 
قبول  يا  رد  در  شهرداری  و  بوده  مزايده  اسناد  در  مقرر  تکالیف  و 

پیشنهادات مجاز و مختار است.
5- هزينه نشر اگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

اين  محل  در    98/10/14 شنبه  روز  پاکات  به  رسیدگی  جلسه   -6
شهرداری تشکیل خواهد شد.

علی خدادادی شهردار بافت

مدير عامل شرکت احیا استیل فوالد بافت:

فوالد بافت تبلور اراده جوانان مستعد و 
متخصص بافت است

کشاورزی  جهاد  مدير 
گفت:  ارزوئیه  شهرستان 
ذرت  محصول  برداشت 
شهرستان  مزارع  از  دانه ای 
ارزوئیه آغاز وتا اواخر دی ماه 

ادامه دارد.
جهاد  مدير  امیری  رضا 
ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی 
ذرت  کاربرداشت  گفت: 
ارزوئیه  شهرستان  در  دانه ای 
از سطح 9000 هکتارآغازشده 

است.
دستگاه   25 حاضر  حال  در  افزود:  او 
برداشت  به صورت فعال کار  کمباين 

مزارع ذرت را برعهده دارند.
امیری بیان کرد: هم اکنون از هرهکتار 
ذرت  تن   7 از  بیش  متوسط  طور  به 
 23-16 متوسط  رطوبت  با  دانه ای 
بینی می  برداشت میشودوپیش  درصد 
متوسط  طور  به  فصل   پايان  تا  شود 

70هزار تن ذرت برداشت  شود.
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
محصول  کشاورزان  گفت:  ارزوئیه 
ايستگاه های  تحويل  را  خود  تولیدی 

ذرت خشک کنی شهرستان دهند.
او تاکید کرد: تعداد 20 ايستگاه ذرت 
ذرت  برداشت  فصل  در  کنی  خشک 
فعالیت خود را آغاز کردند که تاکنون 
برداشت  از 300 هکتار  بیش  از سطح 

صورت گرفته است.
مشکالت  از  مزارع  سرمازدگی 
است که  برداشت ذرت در شهرستان 
منجر به خشک نشدن مطلوب دانه های 

ذرت میشود.
شهرستان  در  ذرت  شده  کاشته  ارقام 
 ،LG سیمون،   ،704 شامل  ارزوئیه 

هکتور ومای است.

مهرداد امینی زاده عضو هیئت رئیسه برداشت ذرت دانه ای از مزارع ارزوئیه
شورای عالی کشور شد

مهرداد امینی زاده عضو شورای اسالمی شهر بافت و نماينده مردم شريف 
استان کرمان در شورای عالی استانها، با رای اکثريت اعضاء شورای 
 عالی استانها، عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانهای کشور شد. 
گفتنی است نامبرده پیش از اين نیز با انتخاب اعضاء شورای عالی 
به عنوان هیئت امناء اولین مرکز پژوهشهای شورای عالی انتخاب 
شده است، اين انتخاب را به مردم شريف استان کرمان بخصوص 

شهرستان بافت تبريک عرض می نمائیم.
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 ۱۰ هزار دانشجو در دانشگاه های فنی و حرفه ای 
استان کرمان تحصیل می کنند

هزار   10 اينکه  به  اشاره  با  کرمان  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رئیس 
دانشجو در دانشگاه های فنی کرمان تحصیل می کنند گفت: بیش از 

70 درصد دانشجويان مشغول به کار شدند.
و  حوزه  اساتید  هم انديشی  نشست  در  مهرابی بشرآبادی  حسین 
علیدادی  حسن  و المسلمین  حجت االسالم  حضور  با  که  دانشگاه 
سلیمانی نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در دانشکده 
فنی و مهندسی شهید چمران کرمان برگزار شد، اظهار داشت: 15 
يک  که  داريم  کرمان  استان  در  و حرفه ای  فنی  دانشگاهی  مرکز 

مرکز آن دخترانه است.
وی ازفعالیت 11 مرکز دانشگاهی فنی و حرفه ای در شهرستان های 
استان خبر داد و افزود: تاکید ما بر مهارت آموزی است، دانشجويان 
مقطع  دو  در  و  می گذرانند  عملی  دوره های  دانشگاه ها  اين  در 

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته درس می خوانند.
اينکه 10  به  اشاره  با  استان کرمان  و حرفه ای  فنی  دانشگاه  رئیس 
هزار دانشجو در دانشگاه های فنی و حرفه ای استان کرمان تحصیل 
می کنند گفت: بیش از 70 درصد دانشجويان اين دانشگاه ها بعد از 

فارغ التحصیلی مشغول به کار شدند.
بايد در کنار هم  بال هستند که  ايمان دو  اينکه علم و  بیان  با  وی 
نظام  تقويت شوند خاطر نشان کرد: خط قرمز دانشگاه ارزش های 
است و به شدت معتقد هستیم که حوزه و دانشگاه دو بال برای تعالی 

انسان هستند.
مهرابی با اشاره به اينکه امیدواريم در تمدن سازی اسالمی جهانی 
نقش خود را به خوبی ايفا کنیم گفت: کسانی که بر طبل جدايی 
دين از سیاست می کوبند پیشرفتی نداشتند و آثار فعالیتهای آنها در 

دنیا روشن است.
در نشست هم انديشی اساتید حوزه و دانشگاه در دانشکده فنی و 
مهندسی شهید چمران کرمان با حضور حجت االسالم و المسلمین 
جمعه  امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماينده  سلیمانی  علیدادی  حسن 
کرمان از تمثال مبارک شهدای دانشگاه های فنی و حرفه ای استان 

کرمان حاوی قسمت هايی از وصايای شهدا رونمايی شد.

قالیبافان  به آموزش  تومانی  میلیارد  اعتبار یک 
کرمانی اختصاص یافت

در  نفر  هزار   200 اينکه  بیان  با  کرمان  استاندار  اقتصادی  معاون 
به  تومانی  میلیارد  يک  گفت:  می کنند  ارتزاق  قالیبافی  از  کرمان 

آموزش قالیبافان کرمان اختصاص داده شد.
محمدعلی دهقان امروز عصر در نخستین جشنواره فرش دستباف 
منطقه  آينده  برای  جشنواره  اين  برگزاری  اينکه  به  اشاره  با  راور 
نتايج خوبی به همراه دارد اظهار داشت: از حدود 400 سال پیش و 
از زمان صفويه فرش راور شهرت داشته و پادشاهان صفوی از فرش 

راور در کاخ های خود استفاده می کردند.
موزه  در  راور  مشهور  فرش  سه  حاضر  حال  در  اينکه  بیان  با  وی 
می رسد  پیش  سال   150 به  آن  قدمت  که  دارد  قرار  قدس  آستان 
گفت: به اعتقاد يکی از محققان انگلیسی که در زمینه فرش راور 
تحقیق کرده است راور مکان امنی برای حفظ فرهنگ و هنر ايران 

بوده است.
در 150  اينکه  به  اشاره  با  استانداری کرمان  اقتصادی  امور  معاون 
سال پیش در راور 100 دار قالی وجود داشته و حدود 100 سال قبل 
اين تعداد به 400 دار قالی رسیده است افزود: بیشترين رشد قالیبافی 
تا 1350 می رسد و تعداد دار  به سال های 1330  در اين شهرستان 

قالی در راور به 4 هزار دار قالی رسیده است.
وی با بیان اينکه در سال های دور هر چند فرش راور حاصل هنر 
راور  مردم  جیب  به  آن  منفعت  اما  بوده  منطقه  اين  مردم  دستان 
با  و  جايگاه  اين  از  سوءاستفاده  عده ای  متاسفانه  گفت:  نمی رفته 
استفاده از مواد اولیه و بافت نامرغوب باعث شدند که قالی ايران 

جايگاه خود را در عرصه جهانی از دست بدهد.
دهقان با بیان اينکه در قالی سه مسئله مواد اولیه،  نقشه قالی و بافت 
قالی مورد اهمیت است گفت: راه اندازی نظام مهندسی برای قالی 
کار سخت اما اساسی در اين حوزه است و می تواند از ابتدا بر بافت 

قالی نظارت کرده و به اين فرش بافته شده شناسنامه بدهد.
وی با اشاره به اينکه امروز در حوزه صادرات هم با همین مشکل 
روبرو هستیم و بايد محصوالت ما برند داشته باشد عنوان کرد: در 
استان کرمان 200 هزار نفر خانواده قالیبافان کرمان هستند و از اين 

راه ارتزاق می کنند.
توافقنامه ای  اينکه  بیان  با  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  معاون 
بین معاونت توسعه روستايی رياست جمهوری و دانشگاه پیام نور 
امضا شده است گفت: در بحث آموزش قالیبافان اعتبار يک میلیارد 

تومانی اختصاص داده شده است.

 کشف 27۰ کیلو تریاک از خودروي آزرا

يک  از  ترياک  کیلو   270 کشف  از  استان  انتظامي  فرمانده 
شهرستان  پلیس  عملیات  در  آزرا  هیوندا  خودروی  دستگاه 

"ارزوئیه" خبر داد.
 سردار"عبدالرضا ناظری" در تشريح اين خبر گفت: ماموران 
پايش  هنگام  "ارزوئیه"  شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
خودروهای عبوری محور"دولت آباد-صوغان" متوجه شدند، 
موقت  بازرسي  ايستگاه  از  قبل  هیوندا  دستگاه خودروي  يک 

پلیس اقدام به دور زدن کرد.
وی افزود: ماموران با بهره گیری از ديگر تیم های انتظامی در 
يک نقطه به اين خودرو دستور ايست دادند که سرنشین آن با 
افزايش سرعت به مسیر خود ادامه داد و پس از طي مسافتي با 
رها کردن خودرو از طريق پوشش گیاهي و تپه های اطراف 

جاده از ديد ماموران خارج شد.
فرمانده انتظامي استان تصريح کرد: ماموران در بازرسي از اين 
خودرو 270کیلو و430 گرم ترياک کشف کردند که تالش 

برای شناسايی و دستگیري راننده ادامه دارد.

کشف ۱۰ هزار لیترسوخت قاچاق از کامیونت 
یخچال دار

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف بیش از 10 هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق ازيک کامیونت خبرداد.

انتظامی شهرستان کرمان گفت: ده هزار  سرهنگ فدا فرمانده 
لیتر سوخت قاچاق به ارزش 48 میلیون تومان از يک دستگاه 
خودروی يخچال دار در عملیات ماموران انتظامی پايگاه امنیت 

عمومی اين فرماندهی کشف شد.
او با اشاره به دستگیری يک متهم گفت: اين فرد مواد سوختی 
را با خودرو از سطح شهر کرمان بارگیری و آن ها را در حاشیه 
شرقی  جنوب  استان های  مقصد  به  سپس  و  دپو  کرمان  شهر 

حمل می کرد.
لیتر سوخت  با اشاره به کشف 202 هزار و 450  سرهنگ فدا 
قاچاق  با  گفت:مبارزه  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  قاچاق 
مأموريتی  و  کاری  اولويت های  از  يکی  نفتی  فرآورده های 

پلیس است.

3۴7 کیلوگرم تریاک در سیرجان کشف شد

 347 کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
دو  طی  مرگ  سوداگر   7 دستگیری  و  ترياک  کیلوگرم 

عملیات پلیسی در اين شهرستان خبر داد.
و  گفت  در  يکشنبه  روز  نژاد   رمضان  منصور  سرهنگ 
گو با ايرنا افزود: ماموران  پلیس مبارزه با مواد مخدر اين 
شهرستان در اجرای طرح های مقابله با قاچاق موادمخدر 
شبانه  های  پیگیری  با  مرگ،  سوداگران  با  برخورد  و 
روزی، اقدامات اطالعاتی و اشرافیت کامل بر محورهای 
مواصالتی شهرستان در 72 ساعت گذشته موفق به کشف 
توقیف 4 دستگاه خودرو و 7  و  ترياک  347 کیلو گرم 

نفر متهم شدند.
توان عملیاتی  تمام  به کارگیری  با  پلیس  اضافه کرد:  وی 
امنیت شهروندان تالش  و  نظم  تامین  در  انتظامی خود  و 
نکات  رعايت  نیز ضمن  است شهروندان  و الزم  می کند 
موارد  هرگونه  جرايم،  از  پیشگیری  در  امنیتی  و  ايمنی 

مشکوک را از طريق تلفن  110 به پلیس اطالع دهند.
ضمن  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
شناسايی  در  پلیس  با  مردم  خوب  همکاری  از  قدردانی 
افراد  به  خطاب  مجرمان،  دستگیری  و  جرايم  کشف  و 
و  به حضور  توجه  با  قانون شکن گفت:  و  فرصت طلب 
افزايش  و  شهرستان  نقاط  جای  جای  در  پلیس  اشرافیت 
ضريب  هوشیاری و تجارب پلیس در شناسايی و کشف 
جرايم، از اين پس مجرمان و متهمان در امان نخواهند بود 

و با مجرمان با قاطعیت برخورد می شود.
سیرجان در 175کیلومتری جنوب غربی کرمان قرار دارد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدير 
مگس  آفت  شفیره  کرد:  توصیه  کرمان  استان 
به  مديترانه ای در عمق چند سانتی متری خاک 
سر می برد لذا توصیه می شود کشاورزان مبارزه 
را از طريق شخم و يخ آب زمستانه اجرا کنند تا 

شفیره آفت در خاک از بین برود.
را  ای  مديترانه  مگس  آفت  طاهری  ناصر 
خطرناک عنوان کرد و افزود: يکی از راه  های 
مبارزه با آفاتی چون مگس مديترانه ای اجرای 

طرح يخ آب زمستانه است.
زمانی  زمستانه  يخ آب  داشت:  اظهار  وی 
شیوه  از  استفاده  با  باغدار  که  است  تاثیرگذار 
آبیاری غرقابی و آن هم در مواقعی که سرمای 
هوا به زير هفت درجه رسیده و يخبندان کامل 

باشد، اقدام به آبیاری درختان کند.
کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدير 
خاک  کردن  غرقاب  گفت:  کرمان  استان 
و  شده  خاک  سطح  زدن  يخ  به  منجر  درختان 
مانع از تنفس کرم  ها و آفات و در نهايت از بین 

رفتن آفت می شود.
است  قادر  ای  مديترانه  اينکه مگس  بیان  با  وی 
میوه 300 گونه گیاه گرمسیری و سردسیری  به 
به  آفت  اين  داشت:  اظهار  کند  وارد  خسارت 
رسیدگی،  به سمت  ها  میوه  رنگ  تغییر  محض 
جذب میوه می شود و بعد از تخم گذاری روی 
سطح میوه بعد از يک هفته الرو حشره وارد میوه 
میوه  ريزش  و  گنديدگی  شدگی،  له  موجب  و 

خواهد شد.
شکل  کرمی   نوزاد  به  الرو  اينکه  بیان  با  وی 
)مانند  دارند  کامل  دگرديسی  که  حیواناتی 
شکل  و  می شود  گفته  دوزيستان(  و  حشرات 
از  و  نداشته  بالغ  حشره  به  شباهتی  هیچ  آن 
و  فیزيولوژيکی  تغییرات  دگرديسی  نظر 
می شود  متحمل  را  توجهی  قابل  ريخت شناسی 
تاکید کرد: امکان مبارزه شیمیايی با آفت مگس 
مديترانه ای وجود ندارد لذا در راستای کاهش 
تلفیقی  مبارزه  بايد  آفت  اين  از  ناشی  خسارت 

انجام شود.
و  اشاره  کرمان  استان  اقلیمی  شرايط  به  وی 
توانايی  ای  مديترانه  مگس  آفت  کرد:  تصريح 
تا پنج نسل در سال را دارد و يک  تولید چهار 
جفت نر و ماده قادر هستند به يک میلیون و 200 

هزار دانه میوه خسارت وارد کنند.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان 

کرمان ادامه داد: اگر هر میوه بین 50 تا 250 گرم 
وزن داشته باشد هر جفت مگس مديترانه ای می 

توانند 50 تا 200 تن میوه را از بین ببرند.
دامنه  آفت،  اين  متغیر  رفتار  کرد:  تاکید  وی 
فصل  طول  در  لذا  داده  افزايش  را  آن  میزبانی 
مرکبات،  جمله  از  مختلف  های  میوه  رسیدن 
خرما و غیره می تواند به تمام محصوالت استان 

خسارت وارد کند.
طريق  از   96 سال  از  آفات  اين  افزود:  طاهری 
در  امسال  و  استان  وارد  کرمان  جنوب  منطقه 
شهريور ماه در مناطقی از گلباف، ماهان، چترود 
و راور مشاهد شد و در ساير مناطق استان نیز در 

حال رديابی است.
به  توجه  با  کرد:  توصیه  کشاورزان  به  وی 
و  پزشکی  گیاه  کارشناسان  های  راهنمايی 
مگس  آفت  کنترل  راستای  در  کشاورزی 

مديترانه ای تالش کنند.
کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدير 
کنترل  صورت  در  کرد:  تاکید  کرمان  استان 
نشدن مگس مديترانه ای اين آفت توانايی از بین 

بردن 100 درصد انواع محصوالت را دارد.
های  میوه  رسیدن  زمان  اينکه  بیان  با  طاهری 
دی  تا  ارديبهشت  از  کرمان  استان  در  مختلف 
های  میوه  تمام  گفت:  است  ماه  بهمن  اواخر  و 
موجود در استان می توانند میزبان اين آفت باشند 
لذا نیاز است کشاورزان با نظر کارزشناسان گیاه 

پزشکی نسبت به مبارزه با آن اقدام کنند.
های  میوه  خواست،  کشاورزان  از  طاهری 
مشکوک و آلوده را وارد باغ نکنند، میوه های 
آلوده را برداشت و نسبت به امحای آنها از طريق 

سوزاندن و يا دفن در عمق خاک اقدام کنند.
وی به کشاورزان توصیه کرد: میوه های مناطق 
آلوده را قبل از تغییر رنگ و رسیده شدن کامل 

از درخت جدا کنند.
وی گفت: کشاورزان در فصل بهار نیز از کارت 
مديترانه  مگس  آفت  رديابی  برای  زرد  های 
با  مشاهده  از  بعد  و  استفاده کنند  باغات  در  ای 
با  مبارزه  به  نسبت  فرمونی  های  تله  از  استفاده 

آفت اقدام کنند.  
از  ای  مديترانه  مگس  آفت  اينکه  بیان  با  وی 
است  دنیا  در  کشاورزی  آفات  ترين  خطرناک 
اظهار داشت: برای اولین بار در شهريور ماه سال 
97 از استان کرمان و در مناطق گلباف و ماهان 

رويت شد.
طاهری گفت: مگس مديترانه ای سال قبل بیشتر 
امسال  نشان داد و  را  انجیر و هلو خود  بر روی 
اگر پیشگیری نشود دامنه میزبانی بیشتری خواهد 

داشت.
مراقبت  با شبکه  به کشاورزان توصیه کرد:  وی 
جهاد کشاورزی همکاری و باغ های خود را به 

صورت ويژه پايش کنند.
با اشاره به اينکه در راستای آگاهی کشاورزان، 
اطالع رسانی و آموزش بهره برداران نیز در زمینه 
آموزشهای  صورت  به  آفت  کنترل  و  شناسايی 
انفرادی، ارسال پیام کوتاه، بروشور،  گروهی و 
از  و  انجام  غیره  و  مجازی  فضای  بنر،  نصب 
آفت  کنترل  منظور  به  شده  خواسته  کشاورزان 
اقدام به برداشت به موقع میوه ها يا برداشت زود 
هنگام و نیز جمع آوری و انهدام میوه های آلوده 

کنند.

و  اسناد  ثبت  کل  اداره  سرپرست 
در  اينکه  بیان  با  کرمان  استان  امالک 
اسناد  جايگاه  قضائی  و  حقوقی  امور 
بسیار  عادی  اسناد  مقابل  در  رسمی 
درصدی   14 رشد  گفت:  است  رفیع 
اسناد  دفاتر  در  تنظیمی  رسمی  اسناد 
نسبت  ماهه گذشته  رسمی طی هشت 
به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد 
مردم بیش از پیش تمايل به استفاده از 

اين اسناد دارند.
و  بم  به  سفر  حاشیه  در  ملکی  عباس 
بازديد سرزده از تعدادی از دفاتر اسناد 
مزايای  افزود:  شهرستان  اين  رسمی 

اطالع  چشمگیری  نحو  به  بايد  رسمی  اسناد 
و  تنظیم  به  تمايل  فردی  ديگر  تا  شود  رسانی 

استفاده از اسناد عادی را نداشته باشد.
اداره کل ثبت  برنامه های مدون  به تشريح  وی 
اسناد و امالک استان کرمان برای ارتقاء سالمت 
اداری پرداخت و افزود: در هشت ماهه نخست 
سال جاری اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد 
مورد  هزار   22 از  بیش  نیز  بم  شهرستان  رسمی 
بوده که در راستای حفظ اعتماد و اطمینان مردم 
به سند رسمی و افزايش بهداشت قضائی، بیش 
قرار  بازرسی  اسناد مذکور مورد  از  از 17 هزار 

گرفته است.

استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  سرپرست 
مدون  برنامه  اساس  بر  اينکه  بر  تاکید  با  کرمان 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان برای 
ارتقاء سالمت اداری مقرر شد تمام اسناد رسمی 
بم  شهرستان  رسمی  اسناد  دفاتر  در  شده  تنظیم 
قرار  ارزيابی  و  رسیدگی  مورد  سال  پايان  تا 
گیرد، بیان داشت: سردفتران با رعايت قوانین و 
مقررات بايد شأن و منزلت کاری خود را حفظ 
با  دفاتر  در  مردم  که  کنند  رفتار  گونه ای  به  و 
احساس آرامش و خیالی آسوده اسناد معامالت 

خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند.
سران  از  معدودی  تعداد  اينکه  به  اشاره  با  وی 

دفاتر اسناد رسمی با بروز تخلفاتی شان و 
را  رسمی  اسناد  دفاتر  سران  ساير  جايگاه 
راستای  در  داشت:  بیان  کنند  می  متزلزل 
با هرگونه  مبارزه  و  اداری  ارتقاء سالمت 
در  رای   39 گذشته  ماهه  هشت  در  فساد 
رسمی  اسناد  دفاتر  سران  انتظامی  دادگاه 
همچون  احکامی  شامل  که  شده  صادر 
انفصال موقت، توبیخ کتبی، جريمه نقدی 

و سلب صالحیت می شود.
اينکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  ملکی 
دفاتر  در  موجود  های  پرونده  از  برخی 
اسناد رسمی قدمت باالی 80 سال دارند، 
اسناد  و  مستندات  نگهداری  شرايط  بايد 
دفاتر  سران  و  شود  فراهم  بهتری  نحو  به  مردم 
محیط  و  اداری  فضای  اصالح  با  رسمی  اسناد 
بايگانی و شرايط نگهداری مستندات مردم می 
رجوع  ارباب  به  تری  مطلوب  خدمات   توانند 
ارائه کنند و در اين راستا مهلت 10 روزه ای به 
سران دفاتر اسناد رسمی شهرستان بم داده شده تا 
فضای اداری و شرايط نگهداری مستندات مردم 
را بهبود دهند و در صورتیکه پس از اتمام مهلت 
مذکور اصالحات الزم صورت نگیرد سردفتران 
متخلف به دادگاه انتظامی سردفتران و دفترياران 

استان معرفی خواهند شد.

انتخابات  داوطلبان  از  درصد   88.5 صالحیت 
 9 در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  يازدهمین 
حوزه انتخابیه استان کرمان در هیئت های اجرايی 

کرمان تائید شد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بصیری  محمدصادق 
زمان  يافتن  پايان  به  اشاره  با  کرمان،  در  تسنیم 
نمايندگی  داوطلبان  صالحیت  به  رسیدگی 
در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  يازدهمین 
هیئت های اجرايی اظهار داشت: صالحیت 88.5 
درصد داوطلبان در استان کرمان تائید صالحیت 

شدند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان و رئیس 
در  اينکه  عنوان  با  کرمان  استان  انتخابات  ستاد 
مجموع ثبت نام 362 نفر در استان کرمان در بازه 
يازدهمین دوره مجلس  داوطلبان  ثبت نام  زمانی 
شد  قطعی  کرمان  استان  در  اسالمی  شورای 
افزود: 47 نفر پس از اين مرحله انصراف دادند.

وی با بیان اينکه صالحیت 315 نفر از داوطلبان 
يازدهمین دوره  انتخابات  اجرايی  در هیئت های 

مجلس شورای اسالمی در 9 حوزه انتخابیه استان 
صالحیت  نهايت  در  گفت:  شد  بررسی  کرمان 

سوی  از  درصد   88.5 معادل  داوطلب   279
هیئت های اجرايی تائید شد.

 صالحیت ۸۸.۵ درصد داوطلبان انتخابات در کرمان تائید شد

اسناد رسمی تنظیمی در کرمان رشد ۱۴ درصدی دارد

مبارزه با مگس مدیترانه ای در زمستان با شخم و یخ آب ممکن است
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عالئم سکته قلبی
و  دائم  سلولی  مرگ  و  انهدام  از  عبارت  قلبی  حمله  يا  سکته 
غیرقابل برگشت در بخشی از عضله قلب )میوکارد( است که به 
در  شديد  ايسکمی  يک  وقوع  و  خون  جريان  بین رفتن  از  علت 
آن قسمت از قلب روی می دهد. اين توقف گردش خون ممکن 
است ناگهانی و بدون هیچ عالئم قبلی نمايان گردد يا پس از چند 
حمله آنژينی)درد قفسه سینه( نمود يابد. عمده  ترين دلیل سکته 
بسته  شدن رگ های تغذيه کننده قلب است. برای رفع انسداد غیر 
باز )تعويض رگ مسدود شده(  بالن و جراحی قلب  از دارو، از 
استفاده می شود. سکته قلبی نوعی عارضه فراگیر است که هر ساله 

باعث درگذشتن هزاران تن می گردد.
عالئم سکته قلبی چیست؟

يا هر دو دست.  يا چپ  قفسه سینه، گردن، کتف  ناحیه  درد در 
گاهی اوقات درد در ناحیه شکمی هم حس می شود و بیمار حس 
می کند از ناحیه فک پايین دچار درد است. اغلب حالت تهوع و 
استفراغ در فرد ديده می شود. به عالوه اينکه معده درد شديد هم 
اوقات  قلبی محسوب می شود. گاهی  بروز سکته های  از عالئم 
هم اين درد ها با تنگی نفس و احساس خفگی هم همراه می شود 
و فرد حس می کند يقه پیراهن يا کتش به شدت گلويش را می 
فشارد. در سکته های قلبی ممکن است فشار خون فرد بسیار افت 

نمايد و يا بر عکس بسیار باال رود.
عموما اين گونه دردها که منجر به سکته های قلبی می شوند. 20 
تا 25 دقیقه بیشتر طول نمی کشند و درد جانکاه در اين مدت بسیار 
ناراحت کننده است. بهتر است در اين زمان فرد بیمار را به حالتی 
که پاها باالتر از قلب باشد قرار داد، يقه لباس و پیراهنش را شل 
نمود تا تنفس راحت تر شود. بالفاصله با اورژانس تماس بکیريد و 
از راهنمايی های آنها کمک بگیريد. اگر بیمارستان نزديک است 
خودتان بیمار را به محل اورژانس برسانید. در همه اين موارد سعی 
کنید ارامش خود را حفظ کنید و به فرد بیمار دلداری بدهید و به 
او اطمینان دهید که کمک در راه است و به زودی خواهد رسید. 
در اين لحظات اگر بیمار از قبل دارويی که توسط پزشک تجويز 
نخورانید  او  به  دارويی  عنوان سرخود  به هیچ  ندارد؛  باشد،  شده 
است  مناسب  درد  برای  کنید  می  فکر  که  داروهايی  دادن  از  و 

خودداری کنید. 
ناصرمددی زاده-کارشناس ارشد پرستاری

مسمومیت با موادمخدر
با وجود کاربرد درمانی، استفاده بیش از حد از مرفین، حتی در 
بیماران نیازمند می تواند عوارضی را به همراه داشته باشد. عالئم 
اين  عصبی  دستگاه  در  ديد.  بخش  چندين  در  می توان  را  بیمار 

عالئم شامل افت هوشیاری تا حد کماست.
يکی از نشانه های مسمومیت با مرفین ها مردمک های تنگ است؛ 
نشانه  ای که در تشخیص مسمومیت بسیار کمک کننده است؛ البته 
اين نشانه همیشگی نیست و بسیاری از مواد صنعتی اين خانواده 
ايجاد مردمک تنگ نمی کنند. در دستگاه تنفسی می تواند منجر 
درمان  در  تاخیر  که  شود  تنفسی  توقف  يا  نفس  تنگی  بروز  به 
توقف تنفسی می تواند منجر به مرگ مغزی و آسیب های غیرقابل 
در  و  ادرار  احتباس  به  منجر  ادراری  دستگاه  در  شود.  برگشت 

دستگاه گوارش ايجاد يبوست، تهوع و استفراغ می کند.
برای شناسايی افراد مصرف کننده از تست های ادراری و خونی 

استفاده می شود که تست های خونی دقت بیشتری دارد.
برخورد با فرد مسموم

برقراری راه هوايی و در صورت  بیماران  اين  اقدام در  مهم ترين 
دسترسی به اکسیژن، بايد از آن نیز بهره گرفت. بسیاری از بیماران 
نداشته و دچار سیاهی در لب ها و  تنفس  برای  تقاليی  هیچ گونه 
پوست خود شده اند. برای اين بیماران بايد سريعا تنفس مصنوعی 

شروع شود.
اگر بیمار فاقد نبض است، بايد ماساژ قلبی نیز شروع شود. پادزهر 
مسمومیت به نام نالوکسان شناخته می شود که با تجويز وريدی آن 
تمامی عالئم بیمار برمی گردد. تجويز اين دارو بايد توسط پرسنل 

درمانی و ترجیحا در بیمارستان انجام شود.
علیرضا کاشانی-تکنسین فوريت های پزشکی

عالیم سکته مغزی
در بیشتر افراد عاليم سکته مغزی به سرعت و در عرض چند ثانیه يا چند دقیقه 
بعد از وقوع سکته خود را نشان می دهند. عاليم هر سکته مغزی بستگی به قسمتی 
از مغز دارد که دچار گرفتاری شده است. اين عاليم امکان دارد شامل موارد زير 

گردد:
1. ضعف و کرختی صورت وبازوها يا پاها به خصوص در يک طرف بدن )همی 

پارزی(
2. فلج صورت. بازو و پاها در همان طرف )همی پلژی(

3. عدم تعادل و لنگ زدن )آتاکسی(
4. اختالل در تکلم يا در درک کالم )ديس آرتری(

5. اشکال در بلع )ديس فاژی(
موقعیت  و  وضعیت  درک  در  اشکال  بدن.  قسمت های  سوزش  و  کرختی   .6

)پارستزی(
7. دو بینی. تاری ديد يا از دست دادن بینايی به خصوص در يک چشم

8. سردرد شديد و ناگهانی
9. از دست دادن حافظه کوتاه مدت وطوالنی مدت، اختالل در قضاوت

10. سرگیجه بدون دلیل و سقوط ناگهانی
11. بی اختیاری ادرار و مدفوع

12. اشکال در پیدا کردن کلمات و فهمیدن آن چیزی که ديگران می گويند.
13. عدم توانايی در انجام حرکات ظريف.

اگر سکته مغزی شديد باشد، قسمت هايی از مغز که کنترل تنفس و فشار خون را 
بر عهده دارند ممکن است گرفتار شده و يا اينکه ممکن است شخص به اغماء 

رفته و نتايج مرگباری را به دنبال داشته باشد.
وحید رضازاده-تکنسین فوريت های پزشکی

زنبور گزیدگی
است،  دردناک  معموالً  عسل  و  سرخ  زرد،  زنبورهای  گزيدگی 
ولی خطرناک نیست. زنبورهای عسل بدنی زرد يا سیاه و سفید و 
کرکی دارند در حالی که زنبورهای وحشی خرمايی يا قرمز رنگ 
هستند و بدنشان فاقد کرک بوده و کمی باريکتر است. زنبورهای 
زنبورهای  حالیکه  در  بگزند،  را  انسان  بار  می توانند چند  وحشی 
عسل هنگام نیش زدن، نیش خود را در پوست به جای می گذارند 
به  انسان  بدن  را در  نیشش  تنها زنبوری که  و بالفاصله می میرند. 
جای می گذارد، زنبور عسل است. زنبور عسل پس از نیش زدن 
خواهد مرد، زيرا بر اثر نیش زدن، نیش و ضمايم آن که جزيی از 
بدن ظريف اين حشره است از بدن او جدا می شود. بنابراين نیش 
به خودکشی  بی جهت دست  او  و  است  او خودکشی  برای  زدن 

نخواهد زد، مگر زمانی که انتقام گرفتن را بر بقا ترجیح دهد.
چگونگی ايجاد حساسیت به نیش زنبور

است.  شايع  بسیار  زنبور  نیش  به  نسبت  آلرژی  واکنشهای 
زنبورهای وحشی  نیش  خطرناکترين و عمده ترين عامل آلرژی، 
است و آلرژی نسبت به زنبور عسل که بیشتر در میان زنبورداران 
بروز آلرژی الزم  برای  ديده می شود در رده دوم قرار می گیرد. 
گزيده  عسل  زنبور  يا  وحشی  زنبور  وسیله  به  بار  يک  فرد  است 
شود، و سپس حداکثر تا 6 هفته وقت می گیرد تا حساسیت بوجود 

آيد. بنابراين در اولین گزش آلرژی رخ نمی دهد.
عالئم زنبور گزيدگی

عاليم  می تواند  که  است  هیستامین  حاوی  عسل  زنبورهای  نیش 
موضعی يا عمومی ايجاد کند. عاليم گزش بستگی به میزان سم، 
حساسیت بدن به زهر و تا حدی محل گزيدگی دارد و می تواند 
به صورت يک واکنش عادی و معمولی، مسمومیت، حساسیتهای 
شديد  واکنشهای  شکل  به  نادر  موارد  در  حتی  و  وسیع  عمومی 
تورم و درد  باعث  زنبور  نیش زدن  اغلب موارد  باشد. در  روانی 
در محل، به خاطر يک واکنش سمی غیرحساسیتی به زهر زنبور 
می شود. واکنشهای حساسیتی به نیش زنبور ممکن است خفیف 
باشد و با درد و قرمزی موضعی پوست همراه باشد. در عین حال 
قرمزی  و  کهیر  تورم،  همراه  به  عمومی تر  واکنشی  است  ممکن 

باشد.
امیر طهماسبی ارشلو-کارشناس فوريت های پزشکی

مارگزیدگی
مارگزيدگی به معنی گزيدگی انسان يا جانور با نیش مار و ورود سم مار به بدن است. 

سم مار در واقع بخشی از بزاق مار است.
کمکهای اولیه

انجام شده،  گزش  آيا  که  است  آن  مارگزيدگی،  نوع  هر  در  مهم  موضوع  آغاز،  در 
مرگبار است يا خیر؟ به عنوان مثال، اگر يک مار کله مِسِی آمريکايی فرد بالغی را در 
ناحیه ساق پا نیش بزند، اين گزش مرگ آور نخواهد بود، حال آنکه اگر همین مار، يک 

کودک را در ناحیه صورت يا شکم نیش بزند، اين گزش مرگبار است.
مار،  اندازه  دارد:  بستگی  فراوانی  عوامل  به  خیر،  يا  است  مرگبار  مارها  گزش  اينکه 
وضعیت جسمانی و دمای بدن مار و همچنین سن، وضعیت جسمانی و محل گزش بدن 
انسان، میزان سمی که با هربار گزش وارد بدن می شود، مدت زمانی که طول می کشد 
درمان  نوع  و  کیفیت  سرانجام،  و  يابد  دسترسی  مناسب  پزشکی  درمان های  به  فرد  تا 

صورت گرفته.
با آنکه توصیه های درمانی اولیه بر حسب مارهای گوناگون و شرايط مختلف، تفاوت 

دارد، اما موارِد کلِی زير را بايد در نظر داشت:
از  جلوگیری  جهت  مناسب  کفش  و  لباس  از  استفاده  و  ارزيابی  از  پس  ابتدا  در 
مارگزيدگی خودمان، مصدوم را از محل حادثه دور کنید. با آنکه تعیین نوع مار، در 
به دام انداختن مار يا کشتن آن تلف  بابت  اما وقت خود را،  درمان کمک کننده است، 

نکنید.
و  رفته  باال  قلب  ضربان  می شود  باعث  کاربردی  تنش  هرنوع  باشد.  خونسرد  بايد  فرد 
سرعت گردش خون زياد شود و سم در بدن پخش شود. مارگزيده را آرام کنید و او 

را نترسانید.
کمک بطلبید. سعی کنید ترتیبی بدهید که در اسرع وقت، مصدوم به يک مرکز درمانی 

مجهز انتقال يابد؛ جايی که سم ضد مار )برای همان منطقه( در دسترس باشد.
محل گزش را پايین تر يا هم سطح قلب قرار دهید، اما آن را نبنديد.

بهتر است فرد مصدوم، چیزی نخورد و ننوشد. بخصوص آنکه بیمار، نبايد نوشیدنی های 
حاوی الکل بنوشد، چرا که الکل، گشادکننده مويرگ هاست و بدين ترتیب، سرعت 

جذب سم در بدن باال خواهد رفت.
به هیچ وجه به بیمار داروهای محرک يا مسکن ندهید، مگر آنکه برای اينکار، از پزشک 

دستور گرفته باشید.
زيور آالت، ساعت يا لباس های تنگ را از اندام گزيده شده خارج کنید.

تا جايی که ممکن است، مصدوم را بی حرکت نگه داريد.
محل گزش را برش ندهید.

»انجمن پزشکان آمريکا« و »صلیب سرخ آمريکا« توصیه کرده اند که محل گزش با آب 
و صابون شستشو شود، اما توصیه متخصصان استرالیايی آن است که محل گزش و زخم 
تمیز نشود. گاهی سم مار در همان محل زخم )بطور سطحی( يا بر روی لباس و بافت 
اطراف باقی می ماند و می توان از آن برای شناسايی نوع مار و درمان مؤثر کمک گرفت، 

اما اگر زخم شستشو شده يا پاک شود، اين آثار از بین خواهد رفت.
نکته: استفاده از کمپرس سرد در مار گزيدگی ممنوع است.

راضیه مقصودی-کارشناس پرستاری

تب کریمه کنگو
تب  که  می شود  منتشر  بیماری ها  برخی  شیوع  از  گزارش هايی  گرما  فصل  در  سال  هر 
ايران  در  بیماری  اين  که  شده  اعالم  است.  آنها  از  يکی  کنگو  کريمه  دهنده  خونريزی 

امسال دست کم 28نفر را مبتال کرده است.
درباره اين بیماری چه بايد بدانیم؟

تب خونريزی دهنده کريمه کنگو چگونه منتقل می شود؟
اين يک بیماری ويروسی است که نوعی کنه سخت، هم مخزن و هم ناقل آن است. اين 
ويروس می تواند بسیاری از حیوانات اهلی و وحشی را مبتال کند. انسان هم در صورت 
تماس با حیوان مبتال يا کنه آلوده به ويروس ممکن است مبتال شود. اين ويروس بیشتر 
حیوانات را مبتال می کند، اما موارد تک گیر يا اپیدمی انسانی هم می تواند اتفاق بیفتد. 
پرندگان بجز شترمرغ در مقابل اين ويروس مقاوم هستند. تماس با فرد مبتال هم می تواند 

باعث بیماری شود.
آيا بیماری تازه وارد ايران شده است؟

سال  حدود  در  جرجانی  خوارزمشاه  گنجینه  کتاب  در  بار  اولین  ايران  در  بیماری  اين 
1110توصیف شد و در سال 1970وجود بیماری در ايران ثابت شد

اين بیماری در حیوانات چه عالئمی دارد؟
در حیوانات اهلی مثل گاو و گوسفند بیماری عالئم مشخصی ندارد و حداکثر باعث تب 
می شود، بنابراين کارکنان کشتارگاه ها و سالخ خانه ها به احتمال زياد متوجه بیماری دام 

نخواهند شد.
عالئم بیماری در انسان چیست؟

شیوع بیماری بیشتر در فصل گرم سال همزمان با فصل فعالیت کنه است. عالئم بیماری در 
انسان: سردرد، تب شديد، کمردرد و درد مفاصل و عضالت، دل درد، اسهال، استفراغ، 
يا  سوزن  سر  مثل  ريز  نقطه های  بصورت  )مثال  خونريزی  گونه،  سرخی  و  قرمزی چشم 

خونريزی های وسیعتر يا خون دماغ(، يرقان.
تماس  از  بعد  تا شش روز  پنج  يا  آلوده  نیش کنه  از  بعد  تا سه روز  بیماری يک  عالئم 
می شود.  مرحله خونريزی  وارد  بیماری  روز  از چند  بعد  می شود.  ايجاد  آلوده  حیوان  با 
خونريزی خطر اصلی برای بیمار است و موارد منجر به مرگ اکثرا به دلیلی خونريزی های 

شديد داخلی است. مرگ و میر بر اثر بیماری زياد است و به سی درصد می رسد.
آيا اين ويروس واکسن دارد؟

برای دام ها واکسن معتبر برای پیشگیری وجود ندارد. در انسان هم واکسن ندارد.
آيا با خوردن گوشت می توان به بیماری مبتال شد؟

بیرون  اين ويروس  منتقل نمی شود،  از راه خوردن گوشت حیوان ذبح شده  بیماری  اين 
بدن از بین می رود بنابراين مگر اينکه فرد بالفاصله گوشت حیوان تازه ذبح شده را خام 
بخورد احتمال ابتال وجود ندارد. گوشتی که مهر سازمان دامپزشکی را دارد می توان بدون 

نگرانی مصرف کرد.
کورش علیرضايی-تکنسین فوريت های پزشکی

کشف ۱2 تن چوب قاچاق در کرمان

تن   12 کشف  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
میلیون   200 و  میلیارد  يک  ارزش  به  قاچاق  چوب 

ريال در بخش راين اين فرماندهی خبر داد.
محمدرضا فداء اظهار داشت: ماموران انتظامی بخش 
راين از قطع درختان جنگلی و بارگیری آنها توسط 
قاچاقچیان با دو دستگاه کامیون آگاهی يافتند و يک 
نفر که در حال بارگیری 12 تن چوب قاچاق بود را 

دستگیر و دو کامیون را توقیف کردند.
قطع  داشت:  بیان  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
درختان جنگلی به تاراج بردن منابع ملی کشور بوده 

و تبعات زيست محیطی زيادی در پی دارد.

ارتقاء  و  زندانها  عالی سازمان  راستای سیاست های  در 
و  وظیفه  ،کارکنان  پرسنل  فردی  بهداشت  و  سالمت 
انجام  به  اقدام  کرمان  موقت  بازداشتگاه   ، مددجويان 
تزريق مرحله اول  واکسیناسیون هپاتیت B نموده است.

مهدی ولی اختیارآبادی رئیس بازداشتگاه موقت کرمان 
اين موضوع که سالمت  به  با اشاره  اين خبر و  با اعالم 
اقدامات  در  بسزايی  نقش  فردی مددجويان  بهداشت  و 
افراد  سالمت  و  بهداشت  و  بیماری  بروز  در  پیشگیرانه 
از  تواند  می  موارد  اين  از  اقداماتی   : داشت  ،بیان  دارد 
هپاتیت  همچون  خطر  پر  های  بیماری  بروز  و  ظهور 

پیشگیری نمايد.
زندانها  در  درمان  و  بهداشت  جايگاه  و  نقش  بر  تأکید  با  وی 
موقع  به  ويزيت  و  چکاب   ، دارو  موقع  به  توزيع  نظیر  مواردی 
بیماران و درمان اختالالت روانی بیماران با حضور روانپزشک و 

انجام مراحل واکسیناسیون را مهم ارزيابی نمود.
چنینی  اين  اقدامات    : افزود  ادامه  در  موقت  بازداشتگاه  رئیس 

می تواند در بازگشت مددجويان به زندگی سالم پس از حبس 
نقش مهمی داشته باشد و در خاتمه از همه دست اندرکاران امر 
بهداشت و درمان در بازداشتگاه علی الخصوص زحمات مسئول 
بهداشت و درمان بازداشتگاه و همکاری مرکز بهداشت و درمان 

شهرستان کرمان آقای محمدی تقدير و تشکر به عمل آورد.

شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
کل  مدير  کرمان،  استان  جنوب  برق  نیروی  توزيع 
سال  ماه  آذر  ششم  و  بیست  کرمان  استان  هواشناسی 
گروه  و  ديسپاچینگ  مرکز  از  همراه  هیات  با  جاری 

مديريت بحران اين شرکت بازديد نمودند.
کرمان  استان  هواشناسی  کل  مدير  دورباش  جديدی 
بین  ابراز خرسندی در خصوص همکاری های  ضمن 
دو سازمان بیان نمود: آگاهی از شرايط جوی و آب و 
هوای منطقه می تواند امکان مديريت بهتر شبکه های 

توزيع برق و خدمت گذاری بهتر به مردم را فراهم سازد.
اين  عامل  غیر  پدافند  و  بحران  مديريت  گروه  مدير  پیرمرادلو 
شرکت نیز ضمن خوش آمدگويی بیان نمود: اين ديدار با هدف 
به  پذيرفت  صورت  شرکت  اين  با  هواشناسی  سازمان  همکاری 
سازمان  بحران،  وقوع  احتمال  زمان  در  گرديد  مقرر  که  طوري 
عملیاتي  حوزه  تحت  هاي  شهرستان  جوي  وضعیت  هواشناسي 
بیني  پیش  صورت  به  قبل  ساعت  هفت  حداقل  را  شرکت 

اختصاصي در اختیار گروه مديريت بحران قرار دهند.
و حساس  مهم  نقاط  تعیین  برای  تخصصی  همکاری  افزود:  وی 
از نظر شرکت توزيع نیروی برق برای پیش بیني هوا در شرايط 
بحران، پیک بار و اعمال خاموشي ها، اقدام الزم جهت برآوردن 
نیازهای آموزشی و رفاهی اداره کل هواشناسی، از جمله اقداماتی 
است که سازمان هواشناسی استان در اختیار شرکت توزيع برق 

جنوب استان کرمان می گذارد.

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای نیابت شماره 1398040000658581صادره از شعبه سوم 
باب  نظر دارد، يک  اجرايی در  پرونده کالسه 980140  بندرعباس و در  اجرای احکام مدنی دادگستری 
خانه باغ که در قسمت جنوبی جاده آسفالت گوغر-کرمان باالتر از روستای جفريز به مالکیت آقای مهدی 
شاهدادی )خانه باغ مورد نظر با ديوار سنگی و بلوکی محصور و در داخل آن ساختمانی به مساحت تقريبی 
80 مترمربع احداث شده است در محوطه آن تعدادی درخت مثمر سیاه درخت و گردو غرس شده و ملک 
مبلغ 3/100/000/000  به  را  باشد(  نمی  اجاره  در  و  رسمی  سند  فاقد  ملک  و  باشد  می  برق  امتیاز  دارای 
ريال)ششدانگ( به فروش برساند لذا مزايده در تاريخ 1398/10/30 روز دوشنبه ساعت 10 صبح در محل 
اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار مي گردد و قیمت ارزيابي شده 
اخذ  برنده  از  معین  مهلت  مابقي ظرف  المجلس  في  پیشنهادی  مبلغ  ده درصد  و  کارشناس شروع  توسط 
خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تمديد مي 
گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا پايان ساع اداری يکشنبه 98/10/29 به واحد 
بازديد از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را به همراه فیش  تا ترتیب  اجرای احکام مدنی مراجعه 
تحويل  مزايده  از شروع جلسه  قبل  تا  پاکت الک ومهر شده  را در  مبلغ کارشناسی(  )ده درصد  واريزی 

اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمانید. 
محمد حسین نصیری مقدم-دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان بافت 
)م الف 171(

آگهي حصروراثت
 980759 شماره  دادخواست  شرح  به   14 شناسنامه  داراي  حمدا...  فرزند  نژاد  يدا...سلطانی  آقای 
مورخ98/9/23 توضیح داده شادروان طیبه سلطانی نژاد فرزند يدا... به شناسنامه 917 در تاريخ 1398/8/5 در 

شهر حاجی آباد فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-يدا...سلطانی نژاد به ش ملی 3131378603 متولد 1331 پدر متوفیه 

2- غالمرضا منصورآبادی به ش ملی 2297514247متولد 1348همسر متوفیه.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا شخص 
يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 
تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز 

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

آگهي حصر وراثت
کالسه  دادخواست  شرح  به  حسین  فرزند  کوهشاهی  جهانگیری  زينب  حصروراثت  رونوشت  خواهان 
9809983879200582 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده 
که مرحوم حسین جهانگیری کوهشاهی در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن 
فرخنده9-  زهرا 8-  مختار 3- محمد 4-علی5- صديقه 6- کلثوم 7-  منصور 2-   -1: از  عبارتند  مرحوم 
زينب10- حديث همگی جهانگیری و خانم آمنه جهانگیری همسر شرعی و دائمی متوفی. لذا نامبرده وارث 
ديگري ندارد. اين آگهي در يک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلي درج و چنانچه شخص يا اشخاصي 
هرگونه وصیت نامه سري يا رسمي دارند ظرف يک ماه از تاريخ انتشار به اين شورا ارائه نمايند واال پس از 

مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
سعید خسروی خرمشاهی -رئیس شوراي حل اختالف شماره دو شهرستان ارزوئیه 

بحران شرکت  مدیریت  از گروه  استان کرمان  مدیر کل هواشناسی  بازدید 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان
انجام طرح واکسیناسیون هپاتیت B در بازداشتگاه موقت کرمان

نقشه راه توسعه محصول ايران خودرو برمبناي 
خودروهايي  تولید  و  ملي  پلتفرم  طراحي 
توسعه  برای   B و   Cابعادي درکالس های 
خودروهای سواري، هاچ بک،  کراس اوور 
نیاز  به  به منظور پاسخگويي  برقي  و خودرو 
مشتريان و کسب سهم مناسب از بازارداخلي 

و صادراتي تدوين شده است. 
کیانوش پورمجیب معاون تحقیقات، طراحي 
اين باره  در  ايران خودرو  تکوين محصول  و 
گفت:  در اين نقشه راه، انواع موتورهاي کم 
اتوماتیک  و  مصرف و گیربکس هاي دستي 

شش دنده در نظر گرفته شده است.
بومي سازي  پلتفرم  افزود:  براساس  وي 
با   Cابعادي درکالس  خودرويي  شده، 
سه   NCAP يورو  ايمني  استانداردهاي 

استانداردهای  با  مطابق  آاليندگي  و  سوخت  مصرف  با  و  ستاره 
روز کشور از سال آينده تولید و به بازار عرضه خواهد شد.

پورمجیب از آغاز طراحي محصول در کالس شاسي بلند و کراس 
ايران خودرو در سال جاري خبرداد و  پلتفرم ملي  بر روي  اوور 
اظهار کرد:  پروژه p535 که يک کراس اوور ساخت داخل است 

که در دوسال آينده به بازار عرضه خواهد شد.
وی همچنین اظهار کرد: خودروی سواري در کالس ابعادی C و 

با برند ايران خودرو در سال آينده تولید خواهد شد.
ايران خودرو  محصول  تکوين  و  طراحي  تحقیقات،  معاون 
شرکت،  اين  محصول  توسعه  راه  نقشه  طبق  کرد:  خاطرنشان 
اولین  در  که  گرفته  قرار  کار  دستور  در  برقي  تولید خودروهاي 
گام خودروي دنا پالس در مدت يک سال و نیم آينده به نیروی 

محرکه برقي مجهز خواهد شد.
پورمجیب با اشاره به استقبال مردم از خودروهاي دنده اتوماتیک 
گفت: دنا پالس اتوماتیک از ابتداي سال آينده به بازار عرضه مي 

با دنده اتوماتیک نیز در نیمه نخست سال 99 آماده  شود و 207 
تولید خواهد بود.

معاون تحقیقات، طراحي و تکوين محصول ايران خودرو تصريح 
کرد: 207 و دنا پالس در راستای هدف کاهش مصرف سوخت و 

راحتي راننده در سال آينده به فرمان برقي مجهز مي شوند.
تا  پانوراما و دنده دستي  با سقف  اظهار کرد: محصول 207  وي 
پايان امسال و با استاندارد آاليندگی يورو 5 وارد بازار خواهد شد.

پورمجیب درخصوص تولید خودروهاي پايه گازسوز نیز گفت: 
ايران خودرو در نظر دارد تا به منظور ارتقاء رضايت مشتريان و 
با  سوز،  دوگانه  خودروهای  عقب  صندوق  مفید  حجم  افزايش 
رانا،  پارس و حتی  پلتفرم خودروهای سمند،  در  تغییرات  اعمال 
منتقل  به کف خودروها  عقب  داخل صندوق  از  را  گاز  مخازن 

کند.
وي همچنین تاکید کرد: تولید موتورهاي کم مصرف سه سیلندر 
در نقشه راه ايران خودرو پیش بیني شده و اين پروژه در مرحله 

امکان سنجی فنی و اقتصادی است.

جزئیاتی از خودروهای جدید ایران خودرو که وارد بازار می شوند
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محل تولد: شاهماران ، ارزوئیه کرمان
تاريخ شهادت: 1363 

محل شهادت:جزيره مجنون
به  اينکه  تا  داد  ادامه  در شاهماران  را  شهید خسروی تحصیالت 
به  مجنون  جزيره  در  سرانجام  و  درآمد  پاسداران  سپاه  عضويت 
دست دشمنان بعثی به درجه رفیع شهادت نائل آمد ، اين شهید 
واالمقام در گلزار شهدای ارزوئیه در جوار مرقد ذاکر اهل بیت 
همرزمانش  ساير  و  قريشی  ابوالمعصوم  سید  مرحوم  ياد  زنده 

آرمیده است.

معظم  مقام  فرمايشات  و  تاکیدات  پیرو 
و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  بر  مبنی  رهبری 
چهارمین   ، داخلی  تولیدات  از  حمايت 
نمايشگاه تولیدات خانگی و صنايع دستی 
فرهنگی  بانوان در محل مؤسسه  و هنری 
قرآن و عترت و کانون فرهنگی و هنری 
زينبیه)س( بافت  با حضور حمزه جوارن 
سیاسی  معاون  افشار  بافت دکتر  فرماندار 
امداد  کمیته  ايشان،رياست  اجتماعی  و 
از  ديگری  جمع  و  امام)ره(  حضرت 

مسئولین افتتاح گرديد حمزه جواران فرماندار بافت 
را  زنان  پشتکار  و  همت   ، تالش  مواردی،  بیان  با 
را  نمايشگاه  اين  و  ستود  مقاومتی  اقتصاد  حیطه  در 
ايشان  نمود  قلمداد  مقاومتی  اقتصاد  واقعی  مصداق 
کانون فرهنگی و هنری زينبیه بافت سرآمد و الگويی 
می تواند باشد برای ساير مؤسسات فرهنگی و هنری 
و تا کنون کارهای بسیار ارزشمندی از اين کانون ما 
شاهد بوديم در ادامه از مدير مسئول خانم حضرتی 
 و ساير دست اندرکاران تقدير و تشکر بعمل آوردند

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  فر  دهقانی   

و  مؤسسه  اين  فعالیتهای  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  گفت:  کانون 
دستاوردهای  نمايشگاه  چهارمین  تولید  رونق  و 
مشاغل خردخانگی زنان با هدف حمايت از اقتصاد 
خانواده و تولیدات داخلی برگزار شده است و اين 
نمايشگاه حاصل تجربه نمايشگاههای قبلی همچنین 
کار جمعی از بانوان سرپرست خانوار با مديريت و 
درايت مسئول کانون فرهنگی و هنری سرکارخانم 
حضرتی است که از تولیدات داخلی و صنايع دستی 

آن را راه اندازی کرده اند

آنا، جلسه  از  نقل  به  به گزارش حکمت 
دانشگاه  و  حوزه  استادان  هم  انديشی 
دوم  گام  بیانیه  محور  با  بافت  شهرستان 
انقالب اسالمی در سالن جلسات دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد بافت برگزار شد.
امام جمعه بافت نیز در اين نشست گفت: 
»انقالب اسالمی محصول مشترک حوزه 
دوم  گام  بیانیه  در  و  است  دانشگاه  و 
انقالب نیز که دارای هفت محور اساسی 
است، اولويت نخست علم و دانش بوده 
که در حوزه و دانشگاه مسئولیت آن را 

بر عهده دارند.«
يادآور  مهدی زاده  علی  والمسلمین  حجت االسالم 
شد: »با توجه به اينکه وظیفه اساسی حوزه و دانشگاه 

است،  دستگاه ها  ساير  انسانی  نیروی  توانمندسازی 
بنیه علمی و  تقويت  برای  نهاد  اين دو  جايگاه مهم 

آموزشی کشور مشخص می شود.«

تعطیل شدنی  توسعه  کرمان گفت:  استاندار 
نیست و مردم نیازمندی هايی دارند که انتظار 
در  دارند  مالی  تمکن  که  افرادی  می رود 
اجازه  و  کنند  همکاری  خیر  کارهای  انجام 

ندهند کشور با چالش روبه رو شود.
محمدجواد فدائی امروز در همايش وقف و 
امنیت در کرمان با اشاره به اينکه مشارکت 
مختلف  جنبه های  از  امنیت  در  خیرين 
با اهمیت است اظهار داشت: ظرفیت خیرين 
در استان کرمان بسیار زياد است و می شود 

اين ظرفیت را افزايش داد.
کرد  تاکید  جامعه  در  امنیت  لزوم  بر  وی 
احساس  برای  دارند  وظیفه  همه  گفت:  و 
آرامش و امنیت جامعه تالش کنند چرا که 

ايجاد امنیت برای مردم يک موضوع انسانی بوده و در 
ذات انسان ها اين ويژگی وجود دارد.

سعی  همیشه  مردم  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
می کنند به فردی که نیاز به کمک دارد کمک کنند 
و مربوط به کشور و استان ما نیست افزود: خیرين در 
احساس  نیز  خیر  کار  انجام  و  دارند  وجود  دنیا  تمام 

شعف و رضايت مندی در انسان به وجود می آورد.
اگر  می فرمايد  قرآن  در  خداوند  اينکه  بیان  با  وی 
می خواهید به معنای واقعی به خوبی و نیکی برسید از 
آنچه که دوست داريد، ببخشید خاطر نشان کرد:خوب 
است انسان کار خیر را در زمان حیات خود انجام بدهد 

و اين کار فوايد و ثواب زيادی دارد.
و  امنیت  که  داريم  قبول  اگر  اينکه  به  اشاره  با  فدائی 
داده  ما  به  خدا  که  هستند  نعماتی  بزرگترين  سالمت 
است بايد ضمن اينکه قدردان نعمات الهی باشیم برای 
گفت:  کنیم  تالش  جامعه  در  امنیت  ارتقای  و  حفظ 
بودن  متکی  جمله  از  مختلفی  به داليل  دولتی  منابع 
درآمد کشور به نفت و عدم فروش نفت محدود شده 

است.
حوزه های  در  خیرين  است  نیازمند  اينکه  بیان  با  وی 
افزود: فروش  امنیت مشارکت کنند  از جمله  مختلف 
به يک دهم درآمد  و  پیدا کرده  نفت کشور کاهش 

سال های قبل رسیده است و اين موضوع 
شرايط سختی را برای کشور ايجاد کرده 

است.
توسعه  کرد:  تصريح  کرمان  استاندار 
تعطیل شدنی نیست و مردم نیازمندی هايی 
دارند که انتظار می رود افرادی که تمکن 
خیر  کارهای  انجام  در  دارند  مالی 
با  کشور  ندهند  اجازه  و  کنند  همکاری 

چالش روبه رو شود.
علی  حجت االسالم  همايش  اين  در 
خیريه  امور  و  اوقاف  مدير کل  جاللی 
استان کرمان نیز با اشاره به اينکه حضور 
شبانه روزی  جامعه  در  انتظامی  نیروی 
اين حضور همه جانبه  برای  افزود:  است 
نیازها و امکاناتی الزم است که ايجاد پاسگاه هايی در 

استان يک ضرورت است.
وی با بیان اينکه بعضی ساختمان های پاسگاه ها نیازمند 
بازسازی است بیان کرد: رويکرد اداره اوقاف و امور 
خیريه استان همراهی با سرمايه گذاران است، کمک به 
امنیت کشور در هر زمینه ای يک نیاز جدی است که 

انتظار می رود خیرين در اين زمینه ورود کنند.
تصريح  کرمان  استان  خیريه  امور  و  اوقاف  مدير کل 
کرد: در استان کرمان سرمايه های بسیار خوبی وجود 
اين ظرفیت ها در حوزه  از  بتوانیم  امیدواريم  دارد که 

ارتقای امنیت استفاده کنیم.

آگهی دعوت )نوبت اول( 
به اطالع سهامداران محترم می رساند مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت کشاورزی صفا دشت کشت مورخ 98/10/10 روز سه 
شنبه  راس ساعت 15 در محل شرکت برگزار می گردد. لذا از 

کلیه سهامداران دعوت بعمل می آيد 
دستور کار جلسه: 

1-تغییر موضوع و اصالح اساسنامه 
2-افزايش سرمايه 

هیئت مديره شرکت صفا دشت کشت 

طبق اعالم سازمان اموال تملیکی طی تصمیمات 
ذرت های  تکلیف  تعیین  با  رابطه  در  شده  اخذ 
آلوده، اين ذرت ها تحت شرايطی به کشورهای 
برگشت  امکان  تا  می شود  فروخته  غیرهمسايه 

اين محموله به ايران کامال منتفی باشد.
عضو هیات مديره و معاون بهره برداری و فروش 
وضعیت  آخرين  درباره  تملیکی  اموال  سازمان 
تعیین تکلیف ذرت های آلوده اظهار کرد: طبق 
يک  حدود  رابطه  اين  در  که  جلسه ای  آخرين 
در  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  دفتر  در  پیش  ماه 
در  تصمیماتی  شد،  برگزار  جمهوری  رياست 
تعیین  آن  براساس  که  گرفت  قرار  کار  دستور 

تکلیف ذرت های موجود مشخص شود.
واردکنندگان حاضر به مرجوع کردن ذرت ها نشدند

وی گفت: براين اساس در مرحله اول به شرکت های 
وارد کننده ذرت ها مهلتی برای مرجوع کردن کاال به 
را مرجوع  تا محموله های خود  داده شد  مبدا  کشور 
در  کننده  وارد  12 شرکت  تمکین  عدم  با  ولی  کنند 
اتخاذ شده در دستور  فاز دوم تصمیمات  مقرر  موعد 

کار قرار گرفت.
به گفته میرمعینی، در مرحله بعد سازمان اموال تملیکی 
مکلف شد تا ذرت ها را بر اساس شرايط خاص برای 
فروش  به  همجوار  غیر  های  کشور  به  صادرات  باز 

برساند.
شروط فروش ذرت به کشورهای ديگر

اين مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اينکه 
فروخته  ايران  غیرهمسايه  کشورهای  به  ذرت ها  بايد 
شود تا امکان بازگشت آن به ايران کامال منتفی باشد، 
موجود  سم  گفت:  و  کرد  ارائه  بیشتری  توضیحات 
معیار  که  است  آفالتوکسین  آلوده  ذرت های  در 
پنج  بین  ايران  در  استاندارد  برای  آن   )ppb(سنجش
ديگری  کشورهای  اما  است،   10 حداکثر  و  هفت  تا 
اين  از  باالتر  آنها  مصرف  شاخص  معیار  که  هستند 
رقم و تا ppb( 300( است، به عنوان مثال در فیلیپین 
اين شاخص برای پروش ماهی و يا خوک گوشتی تا 
300 است. براين اساس مطابق تصمیمات متخذه مقرر 

که حتما  فروخته شود  به شرطی  اين ذرت ها  که  شد 
درصد باالی معیار ppb در کشور مقصد تايید و مورد 

پذيرش قطعی قرار گیرد.
تملیکی  اموال  سازمان  فروش  و  بهره برداری  معاون 
از فروش، رضايت  بعد  بايد  از سوی ديگر  ادامه داد: 
نامه کشور مقصد از خريد در سفارت آن کشور تايید 
و اين تايیديه به دولت ايران اعالم شود و با اين شرط، 
به سمت  با صادرات و خروج ذرت ها و حرکت آن 

کشور خريدار موافقت خواهد شد.
طريق  از  مقصد  کشور  به  ذرت ها  اينکه  بیان  با  وی 
با  همراه  گفت:  شد،  خواهد  حمل  کشتی  با  و  دريا 
در کشور  و  بود  خواهد  نیز  ناظر  هیات  محموله،  اين 
مقصد میزان ذرت تحويلی با میزان ذرت خارج شده 
بار  تخلیه  مراتب  که  می شود  داده  مطابقت  کشور  از 
میبايست پس از توزين به تايید دفتر کنسولگری ايران 

رسانده شود.
سازمان  اختیار  در  ذرت های  حجم  درباره  میرمعینی 
دقیق  رقم  کرد:  اظهار  آن  فروش  و وضعیت  تملیکی 
نیست، اما به طور تخمینی حدود 125 هزار تن ذرت 
بايد تعین تکلیف گردد که مربوط به 12 شرکت است 
معیار  با  و  بوده  آلوده  آنها  ذرت های  از  بخشی  که 

استاندارد در ايران مطابقت نداشته است.
بخشی از ذرت ها به يک تاجر ايرانی فروخته شد

معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با 
اشاره به اينکه تا کنون بخشی از اين ذرت ها فروخته 

شده است، افزود: سازمان اين بخش را به يک تاجر 
ايرانی فروخته و او بايد کشور مقصد را مطابق شروط 
ذکر شده از سوی کار گروه مشخص و اعالم کند. 
بديهی است به منظور صیانت از سالمت جامعه ودر 
راستای دستور العمل های سازمان استاندارد و جهاد 
کشاورزی تمهدات ويژه ايی برای رصد کامل خروج 

کاال از کشور ديده شده است.
کشور  به  مستقیم  فروش  گرچه  داد:  ادامه  میرمعینی 
انجام نمی شود ولی  از سوی سازمان تملیکی  مقصد 
نشست  گروه  کار  نظارت  تحت  آن  فرايند  تمام 
رياست جمهوری خواهد بود و از زمان ارائه و حمل 
کاال در ايران و فروش و تحويل آن در کشور مقصد 
اين در حالی  انجام خواهد شد،  نظارت مستمر  تحت 
است که تا کنون نیز تمامی ذرت های آلوده در بنادر 
و گمرکات نگه داری شده و حتی ذره ای از آن وارد 

کشور نشده است.
ذرت ها را فروختیم تا بخشی از ارز خارج شده برگردد

تعیین  که  ذرت ها  فروش  که  گفت  هم  را  اين  وی 
شرايطی  در  بود  تملیکی  سازمان  برعهده  آن  تکلیف 
زمان  در  که  ارزی  از  بخشی  بتوان  که  می شود  انجام 
واردات آن از کشور خارج شده است، مجددا برگردد 
ارز خارج شده  بینی می کنیم حداقل نصف  پیش  که 

بار ديگر وارد ايران شود.
به  ذرت  از  محموله ای   1395 سال  از  است؛  گفتنی 
امام خمینی )ره( شد که در جريان  بندر  تدريج وارد 
بررسی های انجام شده از سوی سازمان ملی استاندارد 
وجود سم آفالتوکسین در آن به اثبات رسید و رئیس 
را  آن  واردات  توقف  دستور  موقع  همان  هم  جمهور 

صادر کرد.
اما با وجود گذشت چند سال، تصمیم گیری در رابطه 
صورت  مختلف  داليل  به  ذرت ها  اين  وضعیت  با 
نگرفت و با وجود بحث استفاده در بخش های ديگر، 
به  آن  واگذاری  با  نهايت  در  آن  امحاء  يا  و  مرجوع 
به  محموله  اين  تا  شد  مقرر  تملیکی،  اموال  سازمان 

کشورهای غیر همسايه فروخته شود.

   استاندار کرمان: 

توسعه تعطیل شدنی نیست

 ذرت های آلوده تعیین تکلیف شد؛

ذرت های آلوده تحت شرایطی به کشورهای غیرهمسایه فروخته می شود

چهارمین نمایشگاه تولیدات خانگی و صنایع دستی و هنری بانوان

امام جمعه بافت:

انقالب اسالمی محصول مشترک حوزه و دانشگاه است

روابط عمومی شرکت  از  نقل  به  به گزارش حکمت 
گاز استان کرمان مهندس فالح ضمن اعالم اين خبر 
کیلومتر   1530 تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  افزود 
شبکه توزيع و تغذيه و خطوط انتقال اجرا گرديده که 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل تقريبا رشد دوبرابری 
در اجرای عملیات خطوط گاز داشته ايم و پیش بینی 
می گردد انشااهلل تا پايان سال جاری به اجرای بیش از 
2000کیلومتر شبکه برسیم که اين میزان لوله گذاری 
در سال از زمان تاسیس شرکت )سال 1372( تا پايان 
سال 1397 يک رکورد بی نظیر می باشد و در سنوات 
1400کیلومتر  شبکه  اجرای  رکورد  حداکثر  گذشته 
بوده است الزم به توضیح است تعهد اين شرکت در 
پايان سالجاری 1500 کیلومتر  تا  اجرای شبکه  بخش 
بوده که خوشبختانه با گذشت تنها 8 ماه از سال جاری 
100درصد تعهد در اين خصوص اجرايی شده است. 
تاکنون  افزود  کرمان  استان  گاز  شرکت  عامل  مدير 
صنعت   795 و  جی  ان  سی  78جايگاه   ، 1182روستا 
جزء و عمده در استان از نعمت گاز طبیعی به بهره مند 
شده اند. و همچنین عملیات اجرايی گازرسانی به 17 
شهر و 424 روستای استان در دست اجرا قرار دارد که 

امید می رود در تا پايان سال جاری 
تنها شهر باقیمانده استان )جبالبارز( 
گیرد.  قرار  اجرا  دست  در  نیز 
به  گازرسانی  شد  يادرآور  ايشان 
بسزايی  تاثیر  دلیل  به  استان  صنايع 
کسب  تولید،  رونق  درجهت  که 
در  اشتغالزايی  آن  تبع  به  و  کار  و 
الويت  از  میگزارد  جامعه  سطح 
می  استان  گاز  شرکت  مهم  های 
باشد که به حمد اهلل از ابتدای سال 
گازرسانی  جهت  تاکنون  جاری 
بر  مکعب  متر   114180 صنايع  به 
ساعت ظرفیت ايجاد گرديده است 
تعهد  163درصد  مبنا  اين  بر  که 

گذشت  با  تنها   98 سال  مصوب  بودجه  در  تکلیفی 
شايان ذکر  است.  محقق گرديده  سال  67درصدزمان 
است 7ماهه سال 98 به میزان 28 میلیون لیتر در مصرف 
سوخت مايع در سطح استان صرفه جويی شده است 
لیتر صرفه جويی طی  با میزان 4میلیون  که در مقايسه 
کل سال گذشته شاهد رشد چشمگیری در اين زمینه 

هستیم. امید ان است که با توسعه گازرسانی به سطح 
استان علی الخصوص در حوزه صنعتی گام های بلند 
ديگری در راستای صرفه جويی حداکثری در مصرف 
سوخت مايع در استان کرمان برداريم و با اتمام پروژه 
های مزبور گام موثری در جهت تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و نیز رونق اشتغالزايی در سطح استان 

کرمان برداشته شود.
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