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استقبال مردم باعث دلگرمی و 
استمرار نمایشگاه های کتاب است

کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
گفت: آنچه که باعث دلگرمی ما و منجر به استمرار 

نظیر  بی  حضور  قطعاً  شده  نمايشگاه  اين  برگزاری 
و  نمايشگاه  در  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  مردم، 
استقبالی که هرساله در نمايشگاه کتاب بوده است 

که جای تقدير و سپاسگزاری دارد.
افتتاح  مراسم  در  شنبه  روز  علیزاده  محمدرضا 
کرمان  استان  در  ايران  ناشران  کتاب  نمايشگاه 
داد  توفیق  ما  ًبه  مجددا  را شاکريم که  گفت: خدا 
استان  کتاب  بزرگ  نمايشگاه  برگزاری  شاهد 
کرمان  در  ايران  ناشران  کتاب  نمايشگاه  و  کرمان 
فرهنگی  رويداد  بزرگترين  که  نمايشگاهی  باشیم؛ 
با  ما  و  تلقی می شود  استان  حول محور کتاب در 
همت همراهی همه هرساله شاهد شکوه و برگزاری 

پربار اين نمايشگاه در استان کرمان هستیم.
با  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
تالش  کرمان  نمايشگاه  در  امسال  اينکه  به  اشاره 
کرديم با برنامه ريزی که انجام شده به محلی برای 
حضور همه اقشار مختلف و همه عالقمندان به حوزه 
کتاب و کتابخوانی و رويدادهای حول محور کتاب 
نهادهای  و  مردم  که  امیدوارم  افزود:  کنیم،  تبديل 
مختلف برنامه ريزی کنند تا بتوانند از اين فضا در 

ايام برگزاری نمايشگاه ديدن کنند.
وی بیان کرد: با توجه به اينکه ممکن است دغدغه 
هايی در خصوص بعد مسافت وجود داشته باشد اما 
هرساله تالش شده که نمايشگاه نسبت به سال های 

گذشته بهتر و با کیفیت تر برگزار شود.
و  ما  دلگرمی  باعث  که  چه  آن  داد:  ادامه  علیزاده 
نمايشگاه شده قطعاً  اين  به استمرار برگزاری  منجر 
در  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  مردم،  نظیر  بی  حضور 
نمايشگاه و استقبالی که هرساله در نمايشگاه کتاب 

بوده است که جای تقدير و سپاسگزاری دارد.
وی در ادامه به ويژگی های نمايشگاه امسال که آن 
را نسبت به سال های گذشته متمايز کرده اشاره کرد 
و گفت: در سال جاری در اين نمايشگاه نزديک به 
85 هزار 685 عنوان کتاب در قالب حدود 700 هزار 
استفاده  و  معرض  در  ناشران  با حضور  کتاب  جلد 
گنجینه  اين  از  بتوانند  مردم  که  گرفته  قرار  مردم 

گرانبها استفاده کنند.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در 
ادامه افزود: حدود 481 ناشر در بخش کتب داخلی 
نمايشگاه حضور  در  الکترونیک  نشر  و  خارجی  و 

دارند.
وی ادامه داد: از ويژگی های نمايشگاه امسال بخش 
با 9  يا کتب خارجی است که 14 غرفه  الملل  بین 
شرکت انتشاراتی که نمايندگی 86 ناشر خارجی را 
در  کتاب  عنوان   200 و  هزار   11 با  دارند  برعهده 
نظیر  بی  خود  نوع  در  که  دارند  حضور  نمايشگاه 

است و امیدواريم مورد استقبال قرار گیرد.
علیزاده گفت: در بخش نشر الکترونیک نمايشگاه 
;i هرساله مطالبه مردم بود امسال با تدبیری که شد، 

15 غرفه در اين حوزه فعالیت دارند.
ايرانی  لباس  طراحان  بخش  گفت:  ادامه  در  وی 
مدارس  مربیان،  دانشگاهیان،  مشارکت  با  اسالمی 
برنامه  لباس  و  مد  هنری  موسسات  خصوص  به  و 
ريزی شده که بیگانه با هنر و فرهنگ نیست و برای 
و  لباس  و  مد  با حوزه طراحی  مردم  بیشتر  آشنايی 
که  است  تولیدکنندگان  با  حوزه  اين  بین  ارتباط 

امیدواريم مورد استقبال قرار گیرد.
بیان  ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
يکی  امسال  نمايشگاه  در  درونی  بخش  دو  کرد: 
نمايشگاه بیاينه گام دوم انقالب است که در قالب 
آثار هنری از جمله عکس مورد بازديد عالقه مندان 
ويژه  های  غرفه  بخش  ديگری  و  گیرد  می  قرار 

کودکان است.
تا  گرفته  ريزی صورت  برنامه  براساس  وی گفت: 
سه هفته بعد از نمايشگاه امکان استفاده از بن کارت 
که  منتخب  های  کتابفروشی  در  نمايشگاه  های 

همراه نمايشگاه هستند وجود دارد.

تبریک و تهنیت 
در مکنونات هستی زيباترين ودل انگیزترين سرودهای 
حیات با سمفونی عشق به خوبی ها و خدمت به انسانها 
نواخته می شود بدون ترديد انسانهايی در پیشگاه رب  
ذخیره  خويش  وجود  در  را  شايستگی  اين  المربوب 
رويش  همان  که  آفرينش  آهنگ  با  که  اند  کرده 
و  خدمت  و  تقدس  محور  بر  است  نیکیها  پرورش  و 
شاکر  و  باشند  همگام  و  همسو  همنوعان  به  دلسوزی 

نعمت های که در وجودشان وديعه نهاده شده جناب آقای دکتر علی جاويد مدير 
است که  افتخار  و  مباهات  بافت: جای  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  اداره  محترم 
فرزندی از تبار فرشته خويان نیک انديش،پاک دست و عاشق خدمت به همنوعان 
به اين سمت منصوب گرديد و رجاء واثق و يقین صادق داريم جنابعالی در اين 
مدت خدمت نه تنها به سامان بخشی اين نهاد اقدام می ورزيد که خدمات ماندگار 
اعمالتان درخششی ويژه خواهد داشت  به همنوع در کارنامه  نیک خدمت  نام  و 

ضمن تبريک و تهنیت برايتان آرزوی همه خوبیها را می نمائیم.    
مسئول انجمن کانگ فوتوا 21 شهرستان بافت- روح ا...شمسی و همراهان

بسیج  توسط  مقاوم  مددجويی  منزل   17 ساخت  راستای  در 
شهرستان،  محروم  روستاهای  در  ارزوئیه  سپاه  سازندگی 
رياست  شهرستان،  فرماندار  ارزوئیه،  سپاه  فرمانده  باحضور 
افتتاح  امداد  کمیته  رئیس  و  عمومی شهرستان  دادگاه  محترم 
شهرستان  اين  مسکن  فاقد  مددجويان  به  ها  مسکن  تحويل  و 
انجام شد. به گزارش خبرگزاری بسیج از کرمان؛ در راستای 
ساخت 17 منزل مددجويی مقاوم توسط بسیج سازندگی سپاه 
ارزوئیه در روستاهای محروم شهرستان، باحضور فرمانده سپاه 
عمومی  دادگاه  محترم  رياست  شهرستان،  فرماندار  ارزوئیه، 
شهرستان و رئیس کمیته امداد، افتتاح و تحويل مسکن ها به 
انجام شد. فرمانده سپاه  مددجويان فاقد مسکن اين شهرستان 
ارزوئیه در آيین واگذاری واحدهای مسکونی که در روستاها 
 17 افتتاح  اظهار کرد:  برگزار شد  محروم شهرستان  مناطق  و 
ساخت  های  پروژه  از  بخشی  تنها  مددجويی  مسکونی  واحد 
واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن است و انشاءاهلل تکمیل 
و بهره برداری کامل آن ها تا دهه مبارکه فجر در دستور کار 
بسیج سازندگی سپاه ارزوئیه قرار دارد. وی خاطر نشان کرد: 
امداد و  برای مددجويان کمیته  امر ساخت و ساز مسکن هم 

هم بهزيستی، در راستای کمک به محرومیت زدايی به ناحیه 
تاکنون  و  است  واگذار شده  ارزوئیه  سپاه شهرستان  مقاومت 
کار   ./.70 و  است  افتتاح شده  مددجويی  مسکونی  واحد   11
ساخت و ساز انجام گرفته است و 30./. باقیمانده تا 22 بهمن 
های  پروژه  راستای  در  آن  افتتاح  و  تکمیل  جاری  سال  ماه 
میشود.  انجام  ارزوئیه  سپاه  سازندگی  بسیج  زدايی  محرومیت 
و ساز مسکن های  يادآور شد: ساخت  اسماعیلی کاخ  دکتر 
مددجويِی کمیته امداد و بهزيستی توسط گروه های جهادی 
در  بتوانیم  انشاءاهلل  امیدواريم  است،  بوده  شهرستان  بسیج 
در  زدايی  محرومیت  رفع  شاهد  انقالب  دوم  گام  راستای 

شهرستان باشیم.

افتتاح و واگذاری مسکن های مددجویی در شهرستان ارزوئیه

اينکه  به  اشاره  با  کرمان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
از مسیر  به دنبال خارج کردن مجلس  برخی 
که  را  کسانی  دست  گفت:  هستند،  قانونی 

می خواهند با پول رأی بخرند رو می کنیم.
سردار غالمعلی ابوحمزه در نشست خبری با 
مقام  بیان داشت:  فتنه 88«  موضوع »9 دی و 
معظم رهبری فرمودند صرفاً پرداختن به شعار 
دهد  نشان  را  موضوع  يک  عمق  نمی تواند 
شود  پرداخته  موضوع  به  بايد  ريشه ای  بلکه 
بنابراين 9 دی و فتنه 88 هم از اين امر مستثنی 
نیست که در رابطه با آن بايد اصول و مبانی و 

ريشه ها را مورد مطالعه قرار دهیم.
ريشه ها  به  همیشه  بايد  رسانه  اصحاب  افزود:  وی 
بپردازند تا بتوانند به واقعیت ها دست يابید نه آنطور 

که ديگران ترسیم می کنند عمل کنند.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با طرح اين پرسش 
که چرا فتنه 78، 88، 96 و فتنه سال 98 شکل گرفته 
بعد از  فتنه ها چیست و چرا  و داليل شکل گیری 
فتنه 78 و 88 ما شاهد 9 دی هستیم؟ گفت: برخی 
ما  از  استان  در  ثروت  و  قدرت  صاحب  افراد  از 

سواالتی دارند و مردم نیز از آنها سواالتی دارند.
وی اظهار داشت: در دولت سازندگی يک جريان 
فکری شکل پیدا کرد؛ افکار و انديشه هايی که اين 
جريان فکری را در خود داشت با افکار و انديشه 
امام و مقام معظم رهبری در تضاد و تقابل بود زيرا 
انديشه اين افراد تکنوکرات است و نگاه اينها يک 

نگاه صرفاً تخصصی است.
ابوحمزه ادامه داد: نگاه دومی که دارند اين است 
چرا  ندارند  فقیه  واليت  به  اعتقادی  هیچ  اينها  که 
لیبرال  که  بودند  کرده  اعالم  رسماً  افراد  اين  که 

در کرمان چنین حرفی  فردی که  اين  آيا  هستیم. 
لیبرال سرمايه داری يعنی چه؟ يعنی  زده نمی داند 
دارند  قرار  واليی  اسالم  برابر  در  کاماًل  افراد  اين 
لیبرال ها  اين  ندارند،  اعتقادی  اقتصاد اسالمی  به  و 
افرادی  اينها  انديش،  به آنها می گويم دگر  را من 

هستند که به صورت فردی مسلمان هستند.
اعتقاد  آزاد  اقتصاد  به  افراد  اين  داشت:  ابراز  وی 
بر  مبنی  اقتصاد  در  رهبری  معظم  مقام  نگاه  دارند 
اينها  فرهنگی  پیشرفت و عدالت است، در عرصه 
معتقدند  و  تقابل  نه  فرهنگی هستند  تعامل  به  قائل 
با همه فرهنگ ها تعامل داشته باشند و برايشان مهم 
اجتماعی  زيرساخت  چه  فرهنگ  اين  که  نیست 

دارند ولو اينکه با اعتقادات ما در تضاد باشد.
به  اينها  سیاسی  عرصه  در  شد:  يادآور  ابوحمزه 
به  قائل  اينها  يعنی  هستند  آمريکا  به  وابسته  شدت 
در  آن  نتیجه  که  هستند  تفکری  طرز  چنین  يک 
مباحث فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اين است که 
واليت  به  کاری  و  دارند  قبول  را  حداقلی  اسالم 
چنین  يک  خروجی  نتیجه  در  ندارند  نظام  و  فقیه 

لذت  و  ثروت  قدرت،  انديشه  و  تفکر  طرز 
است همان چیزی که در لیبرال سرمايه داری 
مديريتی کشور  اگر مشکالت  بنابراين  است 
اين  به  مربوط  آن  از  بخشی  نمی شود  مرتفع 

طرز تفکر است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: مقام 
مثل  هم  اروپايی ها  فرمودند  رهبری  معظم 
سوالت  نیستند.  اعتماد  قابل  آمريکايی ها 
جمله  از  دارد  وجود  طلبان  اصالح  از  جدی 
چه؟  يعنی  طلبی  اصالح  تعريف  اينکه 
چه  بر  را  اسالم  شما  چه؟  يعنی  اصالحات 

مبنايی می بینید؟
برخی به دنبال پاک کردن حافظه مردم هستند

نظام  مقابل  در  که  جرياناتی  همه  گفت:  ابوحمزه 
ما اصالح طلب هستیم وقتی  ايستاده اند می گويند 
تعريفی ارائه نشد زمینه برای يک هجمه به اسالم، 
مهدويت، انقالب اسالمی، شورای نگهبان، سپاه و 
ارزش های نظام شکل گرفت اين در حالی ست که 
برخی ها به شدت به دنبال اين هستند که اين را از 

حافظه مردم پاک کنند.
داشت:  اظهار  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
آتش  جريانات  براندازی  و  استحاله  نفوذ  جريان 
تقابل  برنامه داشتند و در  اينها  بودند  زير خاکستر 
انقالب و نظام بودند. آنها افکار  برابر  تمام قد در 
تا  برخی ها  برنمی تافتند  را  امامین  انديشه های  و 
پاپ  رفتند که گفتند رهبری همچون  پیش  جايی 
باشد بنابراين شرايط و وضعیت به گونه ای طراحی 
شد که از سال 88 يک برنامه مدون برای 10 سال 

آينده برنامه ريزی کردند.

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان:

رأی  خرید  دنبال  به  که  را  کسانی  دست 
هستند رو می کنیم
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کودک ۱۱ساله سیرجانی قهرمان چرتکه جهان شد

کودک 11ساله اهل سیرجان استان کرمان که در مسابقات جهانی 
محاسبات ذهنی با چرتکه 2019 تايلند موفق به کسب مقام نخست 
اين رقابت ها شد، در فرودگاه سیرجان مورد استقبال قرار گرفت .

رئیس ورزش و جوانان شهرستان سیرجان روز پنجشنبه در مراسم 
استقبال از اين نخبه کشورمان گفت: ديانا اسدی پور دختر 11 ساله 
سیرجانی که در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی در شهر سوفان 
کوری تايلند  شرکت کرده بود از میان 610 نفر از 24 کشور جهان 

موفق به کسب مقام قهرمانی جهان شد.
علمی  مختلف  های  در عرصه  سیرجان  افزود:  محمدی  ناصر گل 
دارای استعدادهای درخشان و نهفته ای است که در صورت توجه 

بیشتر به می توان شاهد موفقیت های در سطوح مختلف بود .
براساس اين گزارش در اين رقابت جهانی از نخبگانی از کشورهای 
آفريقای  آمريکا،  هنگ کنگ،  کانادا،  تايلند،  مالزی،  تايوان، 
جنوبی، ويتنام، کره جنوبی، لبنان، عربستان سعودی، استرالیا، هند، 
ازبکستان، مصر،  امارات،  قزاقستان،  فلسطین،  اردن،  روسیه، چین، 

تاجیکستان، يمن و ايران شرکت داشتند.

کشاورزی  و  صنايع   ، بازرگانی  اتاق  رئیس 
زيرساخت  برخی  فقدان  اينکه  بیان  با  کرمان 
تا سرمايه گذاران  ها در کرمان موجب شده 
سرمايه گذاری  برای  الزم  اعتماد  و  جذابیت 
در اين شهر را نداشته باشند بر رفع اين نقیصه 

تاکید کرد.
بررسی  نشست  در  زاده  طبیب  مهدی  سید 
گذاری  سرمايه  های  فرصت  معرفی  روند 
در  گذار  سرمايه  جذب  روند  تسهیل  و 
مردمی  مشارکت های  سرمايه گذاری  سازمان 
پس  مسیر  اين  در  افزود:  کرمان،  شهرداری 
نسبت  بايد  سرمايه گذار  پروژه ها،  تعريف  از 
تا  باشد  مطمئن  ها  زيرساخت  و  امکانات  به 
بتواند در اين پروژه ها سرمايه گذاری کند که 
وجود  کمبودهايی  موارد  بعضی  در  متاسفانه 

دارد.
: آماده کردن  اضافه کرد  اتاق کرمان  رئیس 
نیاز  به  پاسخگويی  برای  آن  امکانات  و  شهر 
نیازمند تعريف  سرمايه گذاران و جذب آنها 
شهری،  حوزه های  در  پروژه  چند  اجرای  و 
که  باشد  می  پذيرايی   و  اقامتی  زيربنايی، 

تاکنون مغفول مانده است .
وی با بیان اينکه بايد بدانیم در افق 20 ساله به 
چه زيرساخت ها و چه پروژه هايی نیاز داريم، 
جیرفت،  بم-  ريلی  خط  احداث  داد:  ادامه 
بزرگراه  احداث  جیرفت،  فرودگاه  توسعه 
سیرجان-  ريلی  خط  و  بندرعباس  جیرفت- 
کرمان و طرح های انتقال آب از جمله موارد 
زيرساخت  تکمیل  برای  استان  نیاز  مورد 

هاست.
طبیب زاده، با اشاره به اينکه کرمان در شاخص 
کشور  متوسط  از  پايدار  توسعه  کالن  های 
به  کرمان  اتاق  داشت:  اظهار  است،  تر  پايین 
دنبال اولويت های کلیدی و فرصت های فعال 
برای جذب سرمايه گذار است و در اين زمینه 

يکصد  روی  بر  مطالعه  حال  در 
طرح هستیم.

رئیس اتاق کرمان گفت: استفاده 
بازارهای  و  بورس  ظرفیت  از 
سرمايه برای تامین مالی پروژه ها 
بخش  تا  گیرد  قرار  نظر  مد  بايد 
به  هدفمند  بتوانند  مختلف  های 

پروژه ها ورود کنند.
شهردار کرمان نیز در اين نشست 
را  شهری  های  پروژه  اجرای 

کرد  عنوان  دوره  اين  در  شهرداری  دغدغه 
قراردادهای  تمامی  تقريبا  داشت:  بیان  و 
شهرداری کرمان در حوزه سرمايه گذاری با 
چالش روبروست و تنها دو پروژه شامل میدان 
جديد  ساختمان  و  آباد  بیرم  بار  تره  و  میوه 

شهرداری کرمان انجام شده است.
در  ضعف  افزود:  زاده،  عالم  سیدمهران 
مانند  شهری  پروژه های  اجرای  قراردادهای 
شفاف و جامع نبودن تنظیم قراردادها و عدم 
سرمايه  شده  باعث  طرف  دو  تعهدات  انجام 
شهر  در  گذاری  سرمايه  به  نسبت  گذاران 

کرمان بی اعتماد شوند.
هر  با  رابطه  در  پس  اين  از  داد:  ادامه  وی 
مسائل  همه  در  ابتدا  شهر  در  گذاری  سرمايه 
و  رسید  خواهیم  نتیجه  به  گذاران  سرمايه  با 
سپس اگر اتفاقی افتاد تاکید بر روی مصالحه 

و انجام کار کارشناسی است.
شهری  های  پروژه  کرد:  تصريح  زاده  عالم 
بسیار حساس هستند اما هیچ مطالعاتی بر روی 
ها  طرح  دارد  ضرورت  که  نشده  انجام  آنها 
جمع  گذاران  سرمايه  نیاز  مورد  اطالعات  و 
هدفمند  صورت  به  بتوانیم  تا  شوند  آوری 
ها  طرح  اين  اجرای  وارد  گذاران  سرمايه  با 

شويم.
 شهردار کرمان، در پايان سرمايه گذاری در 

اتوبوسرانی،   نقل،  و  حمل  مانند  هايی  حوزه 
پسماندها، مجموعه های تفريحی و ورزشی، 
تملک و آزادسازی را مورد نیاز شهر کرمان 

عنوان کرد.
امور  کمیسیون  رئیس  نشست  اين  ادامه  در 
از  کرمان،  اتاق  گذاری  سرمايه  و  زيربنايی 
تخصصی  نمايشگاه  و  همايش  برگزاری 
استان  گذاری  سرمايه  های  فرصت  معرفی 
داد  خبر  آينده  سال  نخست  نیمه  در  کرمان 
مشارکت  گذاری  سرمايه  سازمان  گفت:  و 
در  تواند  می  کرمان  شهرداری  مردمی  های 
اين همايش و نمايشگاه، فرصت های سرمايه 

گذاری شهر کرمان را معرفی کند.
های  ظرفیت  شهرداری  افزود:  نقوی،  علی 
های  طرح  و  ها  پروژه  معرفی  برای  بسیاری 
های  پروژه  بايد  که  دارد  گذاری  سرمايه 
توجیه  دارای  و  فنی  و  مطالعاتی  کار  نیازمند 

اقتصادی مشخص شوند.
زيرساخت ها  به  توجه  عدم  اينکه  بیان  با  وی 
و عدم تهیه مطالعات امکان سنجی، هر پروژه 
از  استفاده  گفت:  می کند،  ناموفق  را  موفقی 
که  دورانی  در  سرمايه  بازار  باالی  ظرفیت  
مشارکت  به  رغبت چندانی  و  منابع  ها  بانک 
در طرح های اقتصادی ندارند، بهترين و شايد 
زيربنايی  پروژه های  محرک  و  حل  راه  تنها 

شهر کرمان و همچنین استان است.

الکلی  مشروبات  انبار  و  تهیه  محل  کشف 
خارجی در سیرجان

زمان  امام  گمنام  سربازان  تالش  با  گفت:  سیرجان  دادستان 
الکلی خارجی در  انبار مشروبات  و  تهیه  )عج( سیرجان محل 

اين شهرستان کشف و سه نفر متهم دستگیر شدند.
کشف محل تهیه و انبار مشروبات الکلی خارجی در سیرجان

محسن نیک  ورز اظهار داشت: شب گذشته با تالش سربازان 
مشروبات  انبار  و  تهیه  محل  سیرجان  )عج(  زمان  امام  گمنام 
الکلی خارجی در اين شهرستان کشف و سه نفر متهم دستگیر 

و دو دستگاه خودروی سواری هم توقیف شدند.
دادستان سیرجان افزود: بیش از يک هزار و 300 شیشه و قوطی 
انواع مشروبات خارجی به ارزش 10 میلیارد ريال از انبارمتهمین 
از  مشروبات  اين  متهمین  اعتراف  اساس  بر  و  شد  کشف 
بندرعباس تهیه و به سیرجان منتقل و به افراد و مشتريان خاص 

خود عرضه می شدند.

کشف 208 کیلوگرم موادمخدر در عملیات 
مشترک پلیس راین و بردسیر

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 208 کیلوگرم ترياک 
پلیس بخش راين و شهرستان  و حشیش در عملیات مشترک 

بردسیر خبر داد.
سردار  پلیس،  خبری  پايگاه  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
راين  بخش  انتظامی  ماموران  داشت:  اظهار  ناظری  عبدالرضا 
هنگام کنترل شبانه خودروهای عبوری محور اصلی اين بخش 
آن  به  و  شده  مشکوک   405 پژو  خودروی  دستگاه  يک  به 

دستور ايست دادند.
بدون  اين خودرو  راننده  افزود:  استان کرمان  انتظامی  فرمانده 
به  اقدام  همجوار  شهرستان  سمت  به  ماموران  ايست  به  توجه 
اين خودرو طی  تعقیب  ماموران ضمن  ادامه  فرار کرد که در 
هماهنگی با پلیس شهرستان بردسیر در يک عملیات مشترک 
آن را متوقف و در بازرسی از اين خودرو 71 کیلو و 490 گرم 
ترياک و 137 کیلو و310 گرم حشیش کشف و راننده آن را 

دستگیر کردند.
موادمخدر  با  مبارزه  عرصه  در  پلیس  کرد:  خاطرنشان  وی 
مناطق  انتظامی  رده های  عملیاتی  تعامل  و  هم پوشانی  سايه  در 

مختلف، اجازه جوالن به سوداگران مرگ نخواهد داد.

فرمانداری  عمران  معاون  گفته  به 
ساله  چهار  برنامه  تدوين  کرمان، 
جامع کاهش تصادفات در شهرستان 

کرمان پیگیری می شود.
شورای  نشست  در  خیرانديش  وفا 
بیان  با  کرمان  شهرستان  ترافیک 
شهرستان  در  تصادفات  آمار  اينکه 
جاری  سال  ماه  هفت  طی  کرمان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 
درصد افزايش داشته است افزود: با 
شاهد  شده  انجام  های  تالش  تمام 

کرمان  در  شهری  درون  تصادفات  افزايش 
هستیم.

در  نفر  هر  رفتن  دست  از  داد:  ادامه  وی 
لحاظ  به  که  ای  ضربه  بر  عالوه  تصادفات 
تبعات  کند  می  وارد  ها  برخانواده  عاطفی 
می  ايجاد  اجتماعی  نظر  از  زيادی  منفی 
انسانی  های  سرمايه  رفتن  از دست  که  کند 
جامعه، آينده فرزندانی که سرپرست خود را 
آنها،  های  هزينه  تامین  دهند،  می  دست  از 
اين  اجتماعی  و  روانی  و  روحی  مشکالت 
خانواده ها همگی از تبعات منفی هر يک از 

اين حادثه ها محسوب می شود.
برنامه  اثربخشی  بر  کرمان  فرماندار  معاون 
اظهار  و  کرد  تاکید  تصادفات  کاهش  های 

مدت  کوتاه  های  برنامه  اجرای  با  داشت: 
ها  خسارت  از  بسیاری  جلوی  توان  می  نیز 
با هزينه های اندکی می  را گرفت و گاهی 

توان با فرهنگ سازی نتايج خوبی گرفت.
امکانات  با  اينکه  به  اشاره  با  خیرانديش 
نیز می توان آموزش های خوبی را  موجود 
و  ها  از طريق دهیاری  داد:  ادامه  ارئه کرد، 
دفتر امور شهری می توانیم با هدف کاهش 

شاخص تصادفات به مردم آموزش داد.
وی با اشاره به اينکه در بسیاری از تصادفات 
بی احتیاطی دلیل اصلی است، گفت: دستگاه 
های اجرايی مرتبط بايد پای کار بیايند و هر 
کس بايد سهم خود را ادا کند نه اينکه آن 

را وظیفه ديگری بداند.

مدير راهداری و حمل و نقل شهرستان 
زيادی  تعداد  اينکه  بیان  با  نیز  کرمان 
ها  جاده  در  سرعت  کنترل  دوربین 
بر  عالوه  افزود:  است،  شده  نصب 
دوربین های نصب شده تعداد ديگری 

دوربین در حال نصب است.
جاده  بیشتر  افزود:  زاده  زابلی  مجتبی 
و  است  دوبانده  کرمان  شهرستان  های 
خودروها  سرعت  رفتن  باال  سبب  اين 
می شود که البته سرعت باال فرهنگ و 

قوانین خود را نیاز دارد.
عالئم  سرقت  شد:  يادآور  ادامه  در  وی 
راهنمايی و رانندگی يا کابل های روشنايی 
مشکالت  بروز  سبب  برق  ترانس  حتی  يا 

زيادی در شهرستان کرمان شده است.
مستعد  يا  خیز  حادثه  نقاط  کرد:  اضافه  وی 
شده  شناسايی  کرمان  شهرستان  در  حادثه 
جوپار،  ماهان  محور  آنها  مهمترين  که  اند 
باغ، سه راهی شهداد، دوراهی  میدان هفت 
باغ  ماهان  دوربرگردان  باغین،  کرمان  بم 
شاهزاده، دوربرگردان پايانه باربری و تقاطع 
لشکر ثاراهلل در محور کرمان کوهپايه است 
بايد  مسیر  اصالح  يا  سازی  ايمن  برای  که 

دراولويت قرار گیرد.

کشف 278کیلوگرم مواد مخدر در "بافت"

فرمانده انتظامی استان از توقیف 2 خودرو و کشف278کیلوگرم 
ترياک در عملیات پلیس شهرستان "بافت" خبر داد.

ماموران  گفت:  خبر  اين  تشريح   ناظری"در  سردار"عبدالرضا 
پايش  حین  "بافت"  شهرستان  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس 
اين  در  که  دنا  خودروی  دستگاه  يک  به  محور"رابر-بافت" 
هايی  مسافت  در  مستمر  برگشت  و  رفت  صورت  به  محور 
کوتاه در تردد بود مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف 

کردند.
پژو  خودروی  دستگاه  يک  حین  همین  در  داشت:  بیان  وی 
405وارد محدوده ايست و بازرسی ماموران شد و بدون توجه 
می  متواری  کرمان  سمت  به  زياد  سرعت  با  ايست  دستور  به 

شود.
و  تعقیب  با  بالفاصله  ماموران  کرد:  تصريح  ناظری  سردار 
مراقبت ضربتی موفق شدند، اين خودرو را پس از طی مسافتی 
کوتاه متوقف و در بازرسی از آن 27کیسه حاوی278 کیلو و 
80گرم ترياک کشف و راننده و سرنشین آن را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان يادآور شد: در ادامه مشخص شد، راننده 
خودروی دنا نیز به عنوان راه پاک کن با اين 2 نفر در ارتباط 
بوده که برای هر 3 متهم، پرونده جداگانه تشکیل و به مراجع 

قضائی معرفی شدند.

انحراف به چپ پراید در بافت کرمان حادثه آفرید

شدن  کشته  از  بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین  کرمان 
اثر برخورد يک دستگاه  بر  نفر ديگر  نفر و مجروح شدن 3  يک 

خودروی پرايد با پژو پارس در اين شهرستان خبر داد.
در  گفت:  خبر  اين  جزيیات  تشريح  در  رستمی"  "موسی  سرگرد 
پی اعالم مرکز فوريت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع تصادف در 
محور »خبر-دشتاب« بالفاصله ماموران پاسگاه انتظامی دشتاب در 

محل حادثه حاضر شدند.
و  پرايد  خودرو  دستگاه  يک  بین  که  سانحه  اين  در  افزود:  وی 
راننده هر 2 خودرو و سرنشینان  بود،  پارس رخ داده  پژو  خودرو 
به  امدادی  توسط خودروهای  وارده  به علت جراحات  پارس  پژو 

بیمارستان خاتم االنبیاء بافت اعزام شدند.
پژو  خودروی  سرنشینان  از  يکی  اينکه  بیان  با  انتظامی  مقام  اين 
در  ديگر  نفر   3 و  فوت  بیمارستان  در  جراحات  شدت  علت  به 
بیمارستان بستری شده اند، تصريح کرد: کارشناسان پلیس راه علت 
اولیه اين سانحه را انحراف به چپ خودروی پرايد و برخورد آن با 

پژو پارس اعالم کردند.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بافت با بیان  اينکه اين شهرستان 
آن  مواصالتی  محورهای  بیشتر  و  شده  واقع  کوهستانی  ناحیه  در 
با صبر  رانندگان خواست  از  نقاط حادثه خیز زيادی است  دارای 

و حوصله رانندگی کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

افزایـش 96 درصـدی بارنـدگی سـال زراعـی 
استـان کرمـان

میزان بارش سال زراعی جاری استان کرمان تا پايان آذر ماه نسبت 
به مدت مشابه در بلند مدت 96 درصد افزايش داشته است.

استان  هواشناسی  عمومی  روابط  از   نقل  به  حکمت  گزارش  به 
کرمان، تورج جديدی گفت میزان بارندگی استان کرمان تا پايان 
آذر 1398 به میزان 45 میلیمتر به ثبت رسیده که اين میزان در مدت 
مشابه سال گذشته و بلند مدت 22 و 23 میلیمتر به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به بارش های خوب و قابل مالحظه 25 تا 28 آذرماه 
بارش سال زراعی شهر  استان اظهار داشت  امسال در سطح وسیع 
به  بلند مدت و مدت مشابه سال گذشته  میانگین  به  نسبت  کرمان 

ترتیب 76 و 71 درصد افزايش داشته است.
میلیمتر   6/134 مجموع  با  منوجان  شهرستان  کرد  اشاره  جديدی 
و کمترين  بیشترين  ترتیب  به  میلیمتر  با 3/11  نرماشیر  و شهرستان 
استان  تاريخ  اين  تا  و  است  داشته  دريافت  را  استان  بارش  مقدار 
دريافت  را  آبی  کامل  سال  يک  بارش  درصد   33 حدود  کرمان 

نموده است.
کشور  کل  مساحت  درصد   11 با  کرمان  استان  است  ذکر  قابل 
دارای میانگین بارش ساالنه 135 میلیمتر می باشد و با توجه به اين 
میزان بارش و خشکسالی های انباشته سال های قبل میتوان گفت اين 
میزان بارش؛ کم بارشی انباشته سال های قبل را جبران نمی کند و 
تا  با خشکسالی های خفیف  استان  از مساحت  تا کنون 55 درصد 

شديد مواجه می باشد.

اشاره  با  احوال کرمان  ثبت  مدير کل 
استان رو  اينکه نرخ رشد جمعیت  به 
بیماری های  گفت:  است  کاهش  به 
اصلی  دلیل  تنفسی  و  عروقی  و  قلبی 

مرگ ومیر در استان کرمان است.
از  تعدادی  ديدار  در  قاسمی  محمد 
کرمان  استان  احوال  ثبت  کارکنان 
حسن  والمسلمین  حجت االسالم  با 
فقیه  ولی  نماينده  علیدادی سلیمانی 
اظهار  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در 
با  مصادف  د ی ماه  سوم  داشت: 
احوال  ثبت  تأسیس  سالروز  101مین 
در کشور است و در استان کرمان 27 

شهريور 1306 کار ثبت احوال آغاز شده است.
اينکه صدور کارت هوشمند ملی و  بیان  با  وی 
صدور شناسنامه مکانیزه در دستور کار اداره ثبت 
به  احوال استان کرمان است گفت: کلید ورود 
دولت الکترونیک وجود کارت هوشمند است، 
مردم با کارت هوشمند می توانند خدمات بهتری 
از دولت دريافت کنند و کپی شناسنامه و کارت 

ملی به هنگام مراجعه مردم حذف می شود.
مدير کل ثبت و احوال استان کرمان با ابراز اينکه 
"170 دستگاه دولتی و غیردولتی از ثبت احوال 

راهبردی  دبیری شورای  و  استعالم می گیرند  ما 
جمعیت استان کرمان را داريم" افزود: در 9ماهه 
امسال بیش از 3 میلیون و 280 هزار نفر جمعیت 
استان ثبت شده است که 49 درصد از اين تعداد 
آمار  درصد   9 اينکه  اعالم  با  وی  هستند.  زنان 
پیدا کرده  افزايش  امسال  استان در 9ماهه  فوتی 
رشد  نرخ  درصد   1.3 کرد:  خاطر نشان  است 
و  است  جاری  سال  در  کرمان  استان  جمعیت 

جمعیت استان در حال کاهش است.
استان  کهنسالی  "درصد  اينکه  اظهار  با  قاسمی 
5.1 درصد است و در حال حاضر هفتمین استان 

بیماری های  گفت:  هستیم"  کشور  جوان 
اصلی  داليل  تنفسی  و  عروقی  و  قلبی 

مرگ ومیر در استان کرمان است.
استان  در  نام ها  فراوانی  اينکه  بیان  با  وی 
کرمان در پسران امیرعلی، علی، امیرحسین 
فاطمه  و  زهرا  هلما،  فاطمه،  دختران  در  و 
بین  همچنان  زهرا  نام  افزود:  است  الزهرا 
که  است  اول  نام  و کرمان  ايرانی  دختران 

جای افتخار دارد.
ابراز  با  استان کرمان  احوال  ثبت  مدير کل 
هوشمند  کارت  نفر  هزار   187" اينکه 
از  و  نکردند  دريافت  هنوز  کرمان  در 
کنند"  مراجعه  داريم  درخواست  آنها 
تقريباً  شهرهای  کرمان  استان  در  کرد:  تصريح 
برخورداری داريم که جمعیت آنها رو به کاهش 
است و بايد در اين زمینه هم فرهنگ سازی و هم 

چاره انديشی شود.
استان  جمعیت  کاهش  اينکه  به  تأکید  با  وی 
ايرانی  فرهنگ  با  نا مأنوس  نام های  انتخاب  و 
اسالمی از چالش های استان است اظهار داشت: 
بايد در اين راستا فرهنگ سازی شود و انتخاب 
در  اسالمی  ايرانی  فرهنگ  با  نا مأنوس  نام های 

استان افزايش پیدا کرده است.

رئیس اتاق کرمان :

تقویت زیرساخت، روند سرمایه گذاری در کرمان را شتاب می بخشد

 بیماری های قلبی و عروقی و تنفسی دالیل اصلی مرگ ومیر در استان کرمان است

عوامل قتل جوان رابری بازداشت شدند
از  نفر  پنج  دستگیری  از  رابر  شهرستان  قضائی  حوزه  رئیس 
عوامل قتل جوان 25 ساله رابری که در محور ساردوئیه - رابر 

به ضرب گلوله اسلحه شکاری کشته شده بود، خبر داد.
از  پس  جاری  سال  ماه  تیر  افزود:  شنبه  روز  "محمد جعفری" 
وقوع يک فقره قتل در منطقه ساردوئیه، بالفاصله رسیدگی به 
پرونده در دستور کار سیستم قضائی و پلیس قرار گرفت و در 
همان روزهای اولیه پس از حادثه يکی از عوامل قتل در رابر 

بازداشت شد.
اين  در  قضائی  و  فنی  تحقیقات  کرد:  اعالم  قضائی  مقام  اين 
از  منسجم  عملیات  يک  در  نهايت  در  و  داشت  ادامه  رابطه 
همگی  که  قتل  اصلی  عوامل  از  ديگر  نفر  چهار  پلیس،  سوی 
تا 28 سال قرار دارند در محل  آنان جوان و در رده سنی 20 

مخفیگاهشان در شهر کرمان دستگیر شدند.
جعفری با بیان اينکه دستورات قضائی الزم به منظور دستگیری 
با  متهمان  است گفت:  قتل صادر شده  در  موثر  عامل  آخرين 

قرار بازداشت مناسب روانه زندان بافت شده اند.

برنامه جامع کاهش تصادفات در کرمان تدوین می شود
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داروی موثر در درمان آنفلوآنزا
هیچ درمان و دارويی برای بهبود سرما خوردگی و آنفلوانزا وجود 
از  بعضی  نمی برند،  بین  از  را  ويروس  بیوتیک ها  آنتی  و  ندارد، 
خوردگی  سرما  و  آنفلوانزا  عالئم  شدن  برطرف  به  فقط  داروها 

کمک می کند.
آنفلوانزا شايع ترين بیماری ويروسی و مسری در فصل سرما است 
زمان شروع عالئم  می کند، مدت  گیر  در  را  تنفسی  دستگاه  که 
آنفلوانزا از زمان وارد شدن ويروس به بدن 24تا 48 ساعت است. 
در قرن بیستم ويروس آنفلوانزا در سال 1918 شیوع پیدا کرد و تا 
امروز آمار مرگ و میر يک سیر نزولی را طی کرده به اين صورت 
که در آغاز فعالیت اين ويروس مرگ های دسته جمعی حتی 40 
مرور کاهش  به  اما  است  در يک سال گزارش شده  نفر  میلیون 
آنفلوانزای  مانند  ويروس  اين  جديدتر  گونه های  امروز  يافت 

پرندگان و يا آنفلوانزای خوکی نیز ظهور کرده اند. 
ويروس آنفلوانزا موجود در قطرات تنفسی از طريق سرفه و عطسه 
منتشر می شوند، تصريح کرد: در اغلب موارد اين انتشار از فرد به 
فرد ديگر و معموال از طريق تماس دست با آنچه که به ويروس 
آنفلوانزا آلوده شده و سپس تماس دست آلوده با دهان و بینی فرد 

منتقل می شود. 
سرما خوردگی و آنفلوانزا عاليم مشابهی دارند، با اين تفاوت که 
باشد  بدون تب  سرما خوردگی معموال خفیف تر و ممکن است 
اما آنفلوانزا بطور ناگهانی شروع شده و با تب باال همراه است و 
همچنین مدت زمان بیشتری طول می کشد که آنفلوانزا بهبود يابد، 

اما اين مدت در سرماخوردگی کوتاهتر است. 
استراحت در منزل به ويژه هنگام تب، استفاده از مايعات فراوان، 
که  بینی  های  قطره    از  استفاده  دخانیات،  استعمال  از  خودداری 
و  بینی  ترشحات  کاهش  به  و  است  فیزيولوژيک  سرم  حاوی 
مرطوب شدن پوست داخل بینی کمک می کند از جمله اقدامات 

موثر در کاهش عالئم و بهبود آنفلوانزا ذکر کرد. 
از مصرف خود سرانه آسپرين بايد جلوگیری شود 

داروهای ضد التهاب و آرام بخش ها معموال درد را بهبود بخشیده 
استامینوفن،  داروها  اين  جمله  از  که  می آورند  پايین  را  تب  و 
سرانه  خود  را  آسپرين  نبايد  و  بوده  غیر  و  ايبوبروفن  آسپرين، 

مصرف کرد. 
برای  که  است  سرفه  ضد  داروی  يک  اکسپکتورانت«  »شربت 
درمان سرفه های ناشی از سرماخوردگی و حساسیت يا عفونت های 
تنفسی توسط پزشک تجويز می شود، اين دارو موجب رقیق تر 
شدن ترشحات گلو و راحت تر خارج شدن آن هنگام سرفه می 

شود، يکی ديگر از انواع اين داروها »گايا فنزين« است. 
چه افرادی بايد واکسن آنفلوانزا تزريق کنند 

واکسن آنفلوانزا برای افراد باالی 65 سال، تمام کودکان بین شش 
تا 64 سال در صورتی  بین دو  تا 24 ماه، کودکان و بزرگساالن 
ايدز  نارسايی،  ديابت،  مانند  مزمن  پزشکی  مشکالت  دچار  که 
در  که  زنانی  باشند،  ايمنی  کننده  تضعیف  داروهای  مصرف  و 
پرستاران  پزشکان،  و  می شوند  باردار  آنفلوانزا  شیوع  فصل  طول 
و کارکنان بهداشتی که در بیمارستان و يا آسايشگاه ها مشغول به 

کار هستند توصیه می شود. 
در  خون  زيادی  مقدار  خونی،  استفراغ  همچون  عالئمی  اگر 
مدفوع، گیجی، درد شکمی شديد، اختالل هوشیاری، تب باالی 
38 درجه سانتیگراد و تهوع بیش از دو روز متوالی داشته ايد حتما 

به پزشک مراجعه کنید. 
راه های پیشگری از ابتالء به آنفلوانزا 

وی بیان کرد: جلوگیری از بیماری آنفلوانزا بسیار مشکل است، 
اما بهترين کار، شستن دست ها و بعد از آن داشتن لیوان، بشقاب، 

قاشق و چنگال خصوصی است. 
حکیمه کاشانی-واحد دارويی مرکز بهداشت شهرستان بافت

حسابداری تعهدی چیست؟
تعهدی يک روش حسابداری است که عملکرد  حسابداری 
اقتصادی صرف  با شناخت وقايع  را  و موقعیت يک شرکت 
گیری  اندازه  دهد  می  رخ  نقدی  معامالت  که  زمانی  از  نظر 
می کند. ايده کلی اين است که رويدادهای اقتصادی با تطبیق 
درآمد با هزينه )اصل تطبیق( در زمان معامله انجام می شود و 
نه زمانی که پرداخت )يا دريافت شده( به دست می آيد. اين 
روش اجازه می دهد جريان های نقدی در جريان و خروجی 
که  رود  می  انتظار  خروجی  جريان   / نقدی  جريان  با  فعلی 

تصوير دقیق تر از وضعیت مالی فعلی شرکت را نشان دهد.
حسابداری تعهدی مخالف حسابداری نقدی است، معامالت 
به رسمیت  نقد وجود دارد،  پول  مبادله  تنها زمانی که در  را 
می شناسد. برای مثال، يک شرکت مشاوره ای را که در 30 
می  ارائه  مشتری  يک  به  دالری   5000 سرويس  يک  اکتبر 
دهد، در نظر بگیريد. مشتری اين اليحه را برای خدمات ارائه 
می دهد و پرداخت پول نقد خود را در 25 نوامبر انجام می 
دهد. ورودی اين معامله به روش های نقدی و تعهدی متفاوت 
است. درآمد حاصل از خدمات مشاوره، تنها زمانی که پول 
توسط شرکت دريافت و تحت روش نقدی شناخته می شود. 
شرکتی که از روش حسابداری نقدی استفاده می کند، درآمد 

5000 دالر در 25 نوامبر را ثبت می کند.
روش  شود،  می  ارائه  مشتری  برای  خدماتی  که  هنگامی 
تعهدی به دست می آيد؛ حتی زمانی که پول هنوز در بانک 
نیست، روش تعهدی را به رسمیت می شناسد. فروش به يک 
حساب کاربری شناخته شده به عنوان حساب های دريافتنی، 
موجود در بخش دارايی های فعلی موجود در ترازنامه ثبت 

شده است.
يا  کاال  دريافت  شرکت  تعهدی،  حسابداری  روش  طبق 
خدمات در اعتبار بايد مسئولیتی را بعد از تاريخ دريافت آنها 
به عنوان حساب  گزارش کند. هزينه های جمع آوری شده 
تسهیالت،  فعلی  بدهی های  پرداخت تحت بخش  قابل  های 
و همچنین به عنوان هزينه ای در صورت حساب درآمد ثبت 
می شود. در سرفصل کلی، زمانی که اين اليحه پرداخت می 
شود، حساب قابل پرداخت به حساب می آيد و حساب نقدی 

جبران می شود.
از  فوری  بازخورد  دارای  ها  تعهدی، شرکت  در حسابداری 
جريان نقدی و جريان خروجی مورد انتظار خود هستند، که 
باعث می شود تا کسب و کار برای مديريت بهتر منابع فعلی 

خود و برنامه ريزی مناسب برای آينده آسان تر شود.
نصرت جمعه پور-)واحد دارويی مرکز بهداشت(

بیماري دیابت
بیماري هاي  شايعترين  از  يکي  ديابت  يا  قند  بیماري 
خون  قند  میزان  آن  مشخصه  عالمت  است.  متابولیکي 
باالي 120 میلي گرم در دسي لیتر در حالت ناشتا است و 
از ديگر نشانه هاي آن پرخوري و پرنوشي است.ديابت 
اثر  شدن  کم  يا  بدن  در  انسولین  تولید  کاهش  اثر  در 
قندي حاصل مي شود  مواد  و ساز  انسولین در سوخت 
انرژي در  )انسولین باعث مي شود قند يا مهمترين منبع 
تولید  لوزالمعده  در  که  گیرد  قرار  استفاده  مورد  بدن 
در  نفر  میلیون   150 از  بیش  حاضر  حال  در  مي شود(. 
در کشور  متأسفانه  که  هستند  بیماري  اين  به  مبتال  دنیا 
ما نیز شیوع باالئي دارد و اصوالً به دو صورت بیماران 
ديابتي نوع 1 و ديابتي نوع 2 ديده مي شود.ديابت نوع 
از 30 سالگي ظاهر  قبل  معموالً  انسولین(  به  )وابسته   1
مي باشد،  انسولین  يا کمبود  فقدان  آن  و علت  مي شود 
اکثر اين بیماران الغر مي باشند و نیاز به تزريق انسولین 
دارند. ديابت نوع 2 )غیر وابسه به انسولین( معموالً در 
تقريباً  ديده مي شود.  باالي 40 سال(  )سنین  بزرگسالي 
 2 نوع  ديابت  بروز  در  مي باشند.  چاق  اشخاص   2/3
)بخصوص  چاقي  و  وزن  اضافه  چون  متعددي  عوامل 
باالي  سن  بدني،  فعالیت  عدم  شکمي(  داخل  چاقي 
و  کالري  پر  )غذاي  نامناسب  غذايي  رژيم  سال،   40
رژيم  و  قند  دارد.بیماري  نقش  وراثت  و  مغذي(  غیر 
به هم هستند. در درمان  غذايي دو مسئله کاماًل وابسته 
ديابت رژيم غذايي از اهمیت خاصي برخوردار است، 
بخصوص در بیماران دريابتي نوع 2 که تقريباً 80 درصد 
آنان چاق مي باشند، پس رژيم غذايي و ورزش يکي از 
به شمار مي رود و داروي  آنان  براي  درمان هاي اصلي 
کمکي  درمان  يک  عنوان  به  خون  قند  آورنده  پايین 
)نه يک درمان اصلي( در کنار رژيم غذائي مناسب و 
که  بیماراني  رو  اين  از  مي شود.  گرفته  کار  به  ورزش 
انرژي  کاهش  راه  از  بايد  مي باشند  وزن  فزوني  دچار 
دريافتي و افزايش مصرف انرژي از میزان بافت چربي 
بدانند  بايد   2 نوع  ديابتي  اشخاص  بکاهند؛  بدن  اضافه 
اندک وزن، کنترل قند خون آنان را  که حتي کاهش 
بهتر کرده و همچنین ديگر مشکالت متابولیک آنان را 
نکته ضروري است که  اين  نیز کاهش مي دهد. گفتن 
ورزش به تنهائي نمي تواند موجبات کاهش فراوان وزن  
باشد.  همراه  دريافتي  انرژي  با کاهش  اينکه  مگر  شود 
کاهش انرژي دريافتي اگر به صورت اصولي و درست 
انجام شود با کاهش وتنظیم قند خون در ارتباط است.

بیماران ديابتي نوع 2 براي کاهش انرژي دريافتی نیاز به 
يک رژيم غذائي خاص و مناسب دارند؛ در واقع رژيم 
غذائي بیماران ديابتي نوع 2 بسیار شبیه افرادي است که 

تحت رژيم الغري هستند.
رخساره ساالر محمدی-واحد غیرواگیر مرکز 
بهداشت شهرستان بافت

که  است  شايعی  بیماری  استخوان  پوکی 
باعث ضعیف شدن استخوان ها شده و خطر 
افزايش می دهد.  شکستگی استخوان ها را 
زمانیکه شما دچار پوکی استخوان هستید، با 
افتادن های عادی و يا ضربه های معمولی و 
يا در مراحل شديد حتی با يک سرفه ممکن 
است استخوان های شما بشکند. شکستگی 
استخوان، معموال در  به پوکی  های مربوط 
می  رخ  فقرات  ستون  و  دست  مچ  لگن، 
که  بوده  بدن  در  زنده  بافتی  دهد.استخوان 
پوکی  شود.  می  جايگزين  و  جذب  دائما 
تولید  که  دهد  می  رخ  زمانی  استخوان، 
استخوان های جديد با مرگ استخوان های 
استخوان، در  باشد.پوکی  نمی  برابر  قديمی 
زنان و مردان و همه نژادهای مختلف انسان 
ها را رخ میدهد با اينحال افراد سفید پوست 
بعد از سن  و زنان آسیايی )بخصوص زنان 
يائسگی( در خطر بیشتری برای ابتال به اين 
غذايی  رژيم  داروها،  باشند.  می  بیماری 
و  پیشگیری  در  توانند  می  ورزش  و  سالم 

درمان اين بیماری کمک نمايند.
اولیه  مراحل  در  معموال  استخوان  پوکی 
ندارد و عاليم آن کم کم  عالمت خاصی 
را  پیشرفت کرد خود  بیماری  اينکه  از  يعد 
نشان می دهند، بعضی از عالئم شايع شامل:

درد مفاصل    مشکل در ايستادن    مشکل 
در راست نشستن     کوتاه شدن قد در گذر 
زمان    آسان شکستگی استخوان با ضربات 

کم شدت
خود  بخودی  استخوان،  پوکی  هرچند 
دردناک نبوده، اما شکستن استخوان در اثر 
باشد، معمول  استخوان دردناک می  پوکی 
بیماری  اين  در  استخوان  شکستگی  ترين 
می  فقرات  ستون  های  استخوان  شکستن 

باشد.
در  افراد  و  استخوان  پوکی  به  ابتال  داليل 

خطر پوکی استخوان
استخوان، زمانی  همانطور که گفتیم پوکی 
رخ می دهد که تولید استخوان های جديد با 
مرگ استخوان های قديمی برابر نمی باشد، 
استخوان شما کاهش  تراکم  اين حالت  در 
شويد. می  بیماری  اين  دچار  شما  و  يافته 

عواملی که در ابتال به اين بیماری نقش ايفا 
می کنند، شامل پنج دسته خطرات و عوامل 
تغییر ناپذير، سطح هورمونی، عوامل تغذيه 
ساير  و  استروئیدی  داروهای  مصرف  ای، 

دارو ها و سبک زندگی می شوند.

مهری فتحی-واحد غیر واگیر مرکز 
بهداشت شهرستان بافت

فعالیت  کاهش  يا  تحرک  نبود  اثر  در 
و  جسمی  های  بیماری  انواع  بدنی، 
نوجوانان  و  جوانان  در  روانی  روحی 
آنها  بردن  بین  از  که  آيد  می  وجود  به 
نیازمند صرف هزينه های زياد بر اقتصاد 

کشور است.
و  تحرک  کاهش  حرکتی،  فقر  اثر  در 
فعالیت جسمانی از میزان دامنه حرکتی 
مفاصل و بخش های مختلف بدن کاسته 
انعطاف  کاهش  با  فرد  مرور  به  و  شده 
کاهش  عضالنی،  ضعف  پذيری، 
قدرت و استقامت عضالت مواجه شده 
شروع  باعث  عوامل  اين  مجموعه  که 
انواع دردها در بدن  ناراحتی ها و بروز 

می شود.
نبود تحرک و فقر حرکتی منجر به بروز 
ناهنجاری هايی  نشانه های اختالالت و 
گردن،  ناحیه  طبیعی  غیر  لوردوز  مانند 
کمر، وجود کیفوز سینه ای در کودکان 
و همچنین شیوع بسیاری از بیماری های 
پوکی  آرتريت،  ديابت،  مانند  مزمن 
بیماری  گسترش  و  چاقی  استخوان، 
های قلبی، يبوست، کاهش اشتها، بلوغ 

زودرس و افسردگی همراه است.
شامل کاهش  منظم  بدنی  فعالیت  فوايد 
مرگ  ديابت،  قلبی،  بیماری  خطر 
زودرس، فشارخون باال، سرطان کولون 

و انواع ديگر سرطان ها است، همچنین 
افسردگی،  اضطراب،  کاهش  به  منجر 
کمک به کنترل وزن، کمک به ساخت 
و حفظ استخوان ها، عضالت و مفاصل 

سالم می شود.
سالمت  توانند  می  غیرفعال  نوجوانان 
منظم  فعالیت  به  پرداختن  با  را  خود 
حداقل  ببخشند؛  بهبود  متوسط  حد  در 
تمام  در  دقیقه  متوسط60  بدنی  فعالیت 
های  ورزش  شامل  و  هفته  روزهای 
دوچرخه  تند،  روی  پیاده  مانند  هوازی 

سواری، والیبال و شنا است.
سالمت،  باالتر  سطح  به  دستیابی  برای 
الزم نیست فعالیت بدنی از شدت زيادی 
جسمانی  فعالیت های  باشد؛  برخوردار 
مثبت،  اثرات  بر  مناسب می تواند عالوه 
بهداشتی  مشکالت  و  بیماری ها  کاهش 
نوجوانان  گرايش  از  پیشگیری  سبب 
بزهکاری،  ناسالم،  تفريحات  سمت  به 
افزايش  استرس،  کاهش  نیز  و  اعتیاد 
تصور مثبت از خود و اعتماد به نفس در 
نوجوانان و جوانان شده و توانايی علمی 
افزايش  را  آنها  در  همکاری  روحیه  و 

دهد.
بهداشت  نوحی-واحد  دخت  پروين 
مدارس مرکز بهداشت شهرستان بافت

بهداشت بلوغ در نوجوانان
بلوغ يکی از نقاط عطف در زندگی انسان است. بلوغ و 
نوجوانی مرحله ای بحرانی است که در گذر از اين دوره 
شخصیت  و  ثبات  و  فرد  بزرگسالی  زندگی  زيربنای   ،
تغییرات  دوره  اين  در   . شود  می  ريزی  پی  آدمی 
جسمانی  تغییرات  باعث  بدن  غدد  و  مغز  در  دينامیک 
از  . عدم آگاهی نوجوانان  ، روانی و رفتاری می شود 
اين تغییرات گاه باعث نگرانی و استرس آنان می شود 
و گاه سبب صدمات غیر قابل جبران نظیر بیماری های 
يا اختالالت روانی در  ناموفق و  ازدواج های   ، عفونی 
صدمات  اين  از  جلوگیری  برای   . گردد  می  نوجوان 
در نسل جوان توجه اساسی به بهداشت ، ويژگی ها و 
نیازهای دوران بلوغ از اهمیت باالئی برخوردار است . 
انسان های موفق و سالم جامعه انسانهائی هستند که اين 
مرحله از زندگی خود را با سالمت ، اعتماد به نفس ، 

آرامش و واقع بینی گذرانده اند .
کسب  زمان  و  بزرگسالی  به  انتقال  و  گذر  دوره  بلوغ 
قدرت باروری است.مرحله ای است که در آن سیستم 
با  و  يافته  تکامل  بدن  داخلی  غدد  و  عصبی  و  مغزی 
جسمانی  تغییرات  يکسری  موجب  هورمونی  تغییرات 
،روانی ،روحی و رفتاری می شود که عادت کردن به 
طول  مدتی  است  ممکن  جديد  حالت  و  وضعیت  اين 

بکشد.
به خصوص  باشد  می  انسان  تکامل  و  رشد  نتیجه  بلوغ 
نهايت  و  کمال  حد  به  دوره  اين  در  که  جسمی  رشد 
خود می رسد و آمادگی را برای ورود به مرحله ديگر 
انسان  است که  اين دوران  در  فراهم می کند.  زندگی 

آمادگی تولید مثل را پیدا می کند.
سلسله  بلوغ يک  دوران  در  تغییرات جسمانی  با  همراه 
دگرگونی در احساسات و عواطف ، تمايالت و خواسته 
و  آيد  می  بوجود  نوجوان  تخیالت  و  تصورات   ، ها 
بروز  احتمال  و  زند  بر هم می  را  دوران کودکی  توان 
اختالالت رفتاری را در اين دوران افزايش می دهد . در 
اين دوره نوجوان  افکار و وابستگی ها و روابط دوران 
کودکی خود را رها می سازد و در هر مرحله ديدگاهها  
و مهارت های جديدی بدست می آورد . انتقال موفقیت 
کمک  بدون  نوجوانی  دوره  به  کودکی  دوره  از  آمیز 

اطرافیان خصوصاً والدين موفقیت آمیز نخواهد بود .
مهمترين  وراثت  که  است  در دست  اگر چه شواهدی 
عامل تأثیر گذار بر شروع بلوغ است ولی تغذيه خوب 
، سالمت جسمی ، محل جغرافیائی زندگی ، در معرض 
مانند  محیطی  عوامل  و  روانی  وضعیت   ، بودن  نور 
جمله  از  جمعی  های  رسانه  و  اجتماعی  های  معاشرت 
بلوغ  آغاز  زمان  و  چگونگی  در  که  هستند  مسائلی 
مؤثرند . سکونت در روستاها و مناطق نزديک به استوا 
در  کند.دوقلوها  می  تسريع  را  بلوغ   ، کم  ارتفاعات  و 
.در  رسند  می  بلوغ  سن  به  ديرتر  باشند  که  جنسی  هر 
مجموع،نسبت به نسل قبل سن بلوغ قدری کاهش يافته 
است که تصور می شود به دلیل بهبود وضعیت تغذيه و 

شرايط زندگی سالم تر باشد.
پوران حبیبی-واحد بهداشت مدارس

اسناد بایگانی اداره
يا  عمومی  ومدارک  واسناد  سوابق  کلیه  به 
سازمان  يک  يا  دولت  توسط  که  تاريخی 
دولتی يا اداره يا مؤسسه يا تأسیساتی از اين 
قبیل نگهداری می شود و نیزاسناد ومدارکی 
خود  کار  با  ارتباط  در  فرد  يا  خانواده  که 
تهیه يا دريافت می کند و آن ها را تحت نظر 
نگهداری می نمايد، گفته  يا  خود محافظت 
برای  فلزی  کمدهای  از  می شود.امروزه 
دانشگاه ها  و  مدارس  و  ادارات  در  بايگانی 

استفاده میشود.
تاريخچه بايگانی

مربوط  مدارک  توانست  بشر  که  زمانی  از 
نیز  و  اقتصادی  فعالیت های  و  زندگانی  به 
جزئیاتی از زندگی شخصی خود را بر روی 
مواد و اجسام با دوام ثبت کند؛ و در مکانی 

گرد آورد، بايگانی به وجود آمد.
اصول بايگانی

 :)Provenance(خاستگاه يا  منشأ  اصل 
شکل  به  اسناد  که  می کند  حکم  اصل  اين 
تا ترتیب آن ها به هم  اولیه شان حفظ شوند 

نخورد.
اصل نظم اولیه )Original order(: پديد 
آورنده بر اساس منظور خاصی اسناد را در 
آن  که  است  برآن  فرض  و  چیده  کنارهم 
نبايد آن را از  ترتیب، دارای منطق است و 

بین برد.
نخستین  برای  سند  اولیه  نظم  حفظ  اصل 
بار در دهه 1880 میالدی مطرح شد. براسا 
شخص  را  اسناد  اولیه  نظم  اگر  اصل  اين 
ابتدا  از  خود  که  پديدآورده  سازمانی  يا 
نگهدارنده اسناد بوده است، بايد آن را حفظ 

کرد.
درک  که  منابع  مفهوم  اينصورت،  غیر  در 
آن محتاج تخصص و دقت نظر است از بین 
می رود. نظم اولیه مشخص می کند که فرد 
خود  اسناد  چگونه  تولیدکننده،  سازمان  يا 

بايگانی کننده ها،  کرده است.  سندآرائی  را 
برای  مدرکی  عنوان  به  را  اسناد  اولیه  نظم 
سازمان  در  آن ها  از  استفاده  چگونگی 

تولیدکننده، به پژوهشگران ارائه می نمايند.
به  می تواند  بايگانی کننده،  گاهی  البته 
ببرد؛  دست  اسناد  نخستین  نظم  در  داليلی 
مثاًل هنگامی که نظم درستی بر اسناد حاکم 
تصادفی  صورت  به  آن ها  اغلب  و  نباشد 
کنار هم قرار گرفته باشند يا نظم اولیه، فاقد 
قاعده بوده باشد و نظام پرونده ای آن برای 
اينکه عماًل  نباشد يا  افراد ديگر قابل درک 
بسیار پیچیده باشد، يا اينکه پیشینه ها از نظم 

چندين ساله خود خارج شده باشند.
نیازمند آن است  اصل حفظ نظم سازمانی، 
که اسناد شخص يا سازمان، با اسناد شخص 
در  باشد.  نداشته  تداخل  ديگر  سازمان  يا 
آغازينی  نظم  بايد  اولیه،  نظم  حفظ  اصل 
مبادرت  شخص،  يا  سازمان  آن،  تحت  که 
سند  از  استفاده  و  نگهداری  تولید،  به 
کرده است، محترم شمرده و به همان ترتیب 

حفظ شود.
بايگانی کننده،  نمونه، چناچه يک  به عنوان 
شکل  به  که  نمايد  دريافت  پرونده ای 
تنظیم  کدپستی  حسب  بر  و  شماره ای 
همان شکل،  به  اولیه  نظم  شده است، حفظ 
بیان  می توان  حقیقت  در  است.  ضروری 
اصلی  ابزار  بايگانی ها،  مورد  در  که  داشت 
نظم بخشی و رويکرد به مدارک، سرمنشاء 
اداری آنهاست. اسناد، منابع منحصربه فردی 
هستند.  اطالعاتی  و  استنادی  ويژگی های  با 
شدتا  خواهد  سبب  اصل  دو  اين  رعاين 
مراجعه می کنند،  اسناد  به  پژوهشگرانی که 
نمايند و  بازيابی  اولیه اسناد را  با همان نظم 
ترکیب  همان  به  و  دهند  قرا  استفاده  مورد 
اطالعات  تفسیر  و  بررسی  به  نسبت  اصلی، 

سند اقدام کنند.
نسرين خسروی-بايگانی مرکز بهداشت 
شهرستان بافت

مديرکل آموزش و پرورش کرمان:
۵۳ درصد بی سوادان استان کرمان بانوان 

هستند

مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان شمار بی سوادان استان 
آمار  اين  درصد   53 ذکر کرد وگفت:  نفر  هزار   155 را  کرمان 

بانوان هستند.
احمد اسکندری نسب صبح شنبه در شورای پشتیبانی سوادآموزی 
استان کرمان اظهار کرد: براساس سرشماری سال 95 تعداد 155 

هزار نفر در استان کرمان بی سواد هستند.
تشکیل  بانوان  را  آمار  اين  از  درصد   53 اينکه  به  اشاره  با  وی 
زرند  و  کوهبنان  و  بیشترين  جنوب  رودبار  افزود:  می دهند، 

کمترين آمار بی سوادی را به خود اختصاص داده اند.
اسکندری نسب با اشاره به اينکه افراد 10 تا 49 سال جامعه هدف 
سوادآموزی هستند، عنوان کرد: اتباع بیگانه سهم 50 هزار نفری 

در آمار بی سوادی استان کرمان دارند.
با اشاره به ايجاد محله های يادگیری برای مهارت آموزی به  وی 
خانواده ها، افزود: راه اندازی حلقه های کتاب و کتابخوانی، طرح 
خواندن با خانواده، توانمندسازی نیروی انسانی از جمله برنامه های 

حوزه سوادآموزی در استان کرمان است.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان هم 
در اين جلسه اظهار کرد: مقرر شده برای دوره 98 و 99 نسبت به 

سوادآموزی 9 هزار و 821 نفر در استان کرمان اقدام شود.
پوشش  تحت  نفر   544 هزار  دو  تاکنون  گفت:  ضیاالدينی 

سوادآموزی قرار گرفته اند.

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 18-98 صادره از هیات حل اختالف 
 6 شاخه  1-يکصد  ذيل  منقول  اموال  دارد  نظر  در  اجرايی   980335 کالسه  پرونده  در  و  کار  اداره 
متری ناودانی نمره 8 جمعاً به ارزش 155/000/000 ريال ،2-7 شاخه 12 متری تیرآهن نمره 16 جمعا 
به  بخار  اسب   10 قدرت  با  فاز  سه  اتشی(  )اره  برش  دستگاه  3-يک  ريال،   64/400/000 ارزش  به 
ارزش 22/000/000 ريال،4-يک دستگاه برش)اره آتشی ( تک فاز با قدرت 3 اسب بخار به ارزش 
12/000/000 ،5- دو دستگاه خاموت زن پارس خاموت هر کدام به ارزش 36/000/000 ريال جمعا 
72/000/000 ريال ،6- سه دستگاه باالبر فاقد الکتروموتور هر کدام به ارزش 3/500/000 ريال جمعا 
به ارزش ده میلیون و پانصد هزار ريال از اموال شرکت آرد و سیلو شهاب کوثر شرق –حمید شهرکی 
قديمی به فروش برساند .لذا مزايده در تاريخ 1398/10/21 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي 
احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار وساعت 10 خاتمه مي گردد و قیمت 
ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین 
از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزايده تمديد مي گردد. بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا مدت پنج روز قبل از 
روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از اموال مذکورپیشنهاد خود را در پاکت الک ومهر 
بايد ده  تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و برنده مزايده  شده 
درصد مبلغ بهاء)کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد و به درخواست هايی که بعد 
از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمنا آدرس 

اموال: شهرستان بافت شهرک صنعتی شرکت آرد و سیلو شهاب کوثر شرق می باشد. 
غجه پور –دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت )م الف 114(

آگهي حصروراثت
خانم الفت غضنفری فرزند مختار داراي شناسنامه 2 به شرح دادخواست شماره 980783 مورخ98/10/1 
به شناسنامه 3120327816 در  نورعلی غضنفری  فرزند  داده شادروان محمدصالح غضنفری  توضیح 

تاريخ 1398/4/10 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-نورعلی غضنفری به ش ملی 3131413883 متولد 1342 پدرمتوفی.
2- الفت غضنفری به ش ملی 3131440546 متولد 1351مادر متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
خانم خديجه پابرجا فرزند رستم داراي شناسنامه 3120208697 به شرح دادخواست شماره 980784 
مورخ98/10/7 توضیح داده شادروان رستم پابرجا فرزند عزيزا... به شناسنامه 113 در تاريخ 1398/9/6 

در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-خديجه پا برجا به ش ملی 3120208698 متولد 1373 فرزند متوفی.
2-اسماعیل پا برجا به ش ملی 3131530758 متولد 1367 فرزندمتوفی.

3- زينب پا برجا به ش ملی 3120032239 متولد 1368 فرزند متوفی.
4- ابراهیم پا برجا به ش ملی 3120132691 متولد 1370 فرزندمتوفی.

5- زهرا پا برجا به ش ملی 3120240052 متولد 1375 فرزند متوفی.
6- جان پری چغارچوئی ش ملی 3131045272 متولد 1348 همسر متوفی 

يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  لذا مراتب يک 
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.)م الف115(
-دفتر شورای حل اختالف شماره يک شهرستان بافت

پوکی استخوان

کم تحرکی در نوجوانان

برگزاری جلسه پایش کودی وخوراک 
دام وطیوردر شهرستان ارزوئیه

پايش  جلسه  گفت:  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
،نظام  دامپزشکی  اداره  حضور  با  وطیور  دام  وخوراک  کودی 
مهندسی ،مسئولین مراکز جهادکشاورزی وکارشناسان مديريت 
کشاورزی  جهاد  مديريت  محل  در  شهرستان  کشاورزی  جهاد 

ارزوئیه برگزار شد.
امیری گفت: طی يک برنامه زمانبندی ازکلیه فروشگاههای سم 
می  به عمل  بازديد  شیمیايی   کودهای  ومراکزتوزيع   شهرستان 

آيد.
وی افزود: تمام ايستگاه های ذرت خشک کنی بايد مسئول فنی و 
پروانه بهداشتی داشته باشند وپروانه بهره برداری آنها توسط نظام 

مهندسی صادر شود.
امیری گفت: بر اساس اين جلسه اتحاديه تعاونی روستايی جهت 
دريافت نهاده های دامی )جو وسبوس( شهرستان معرفی می شود.  



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

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

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

Email : ali_365@yahoo.com

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

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

بافت

آدرس:
بافت خیابان 
امام نرسیده 
به شهرداری 

روبروی 
تعاونی چهار
03442426443
09162489330

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

پیام  دانشگاه  دانشجویان  حقوقی  همایش 
نور ارزوئیه برگزار شد

واحد  نور  پیام  دانشگاه  دانشجويان  حقوقی  همايش 
دهقان،  اهلل  عنايت  دانشگاه،  اساتید  حضور  با  ارزوئیه 
رياست دادگاه عمومی شهرستان و دکتر رضا اسماعیلی 
راه  گزارش  به  شد.  برگزار  ارزوئیه  سپاه  فرمانده  کاخ، 
نور  پیام  دانشگاه  دانشجويان  حقوقی  همايش  آرمان؛ 
واحد ارزوئیه با حضور عنايت اهلل دهقان، رياست دادگاه 
فرمانده  کاخ،  اسماعیلی  رضا  دکتر  و  شهرستان  عمومی 
سپاه ارزوئیه برگزار شد. عنايت اهلل دهقان، رياست دادگاه 
عمومی شهرستان ارزوئیه در همايش حقوقی دانشجويان 
مجازات  قانون  اينکه هدف  به  اشاره  با  نور  پیام  دانشگاه 
تاکید  است،  بوده  عدالت  اجرای  اول  وهله  در  اسالمی 
نمود: قانون بايد عادل باشد و در عین حال بايد به اصالح 
باشد در غیر  بازاجتماعی شدن وی توجه داشته  مجرم و 
اشاره  با  وی  است.  فايده  بی  و  ابتر  قانونی  صورت  اين 
اولین  قانونگذار،  توسط  جرايم  بندی  طبقه  ضرورت  به 
مبنای اين ضرورت را مبنای اجتماعی دانست و بیان کرد: 
متفاوت است و  برابر جرايم  از واکنش در  انتظار جامعه 
حاکمیت هم بايد به اين توقعات اجتماعی توجه کند. وی 
در ادامه گفت:دولت مکلف است در قبال حقوق مادی 
نوع جرم و  بین  تناسب  نظر گرفتن  با در  و معنوی مردم 
مجازات واکنش نشان دهد. دکتر اسماعیلی کاخ، فرمانده 
سپاه ارزوئیه عنوان کرد: امروز جوان دانشجو بايد بداند 
اگر مطالبه به حقی دارد نبايد از ابراز آن بترسد و بايد با 
اگر  را مطرح کند حتی  جسارت و شهامت حرف خود 
احتیاج  به آن  دانشجو  نشود، چرا که آنچه جوان  محقق 
ارزوئیه  سپاه  فرمانده  است.  گری  مطالبه  روحیه  دارد، 
اين است  بهترين روش پرسش و پاسخ  خاطرنشان کرد: 
که مسئوالن به میان جمع دانشجويان بیايند و در ديدارهای 
دانشجويان  مطالبات  و  دغدغه ها  پاسخگوی  دانشجويی 
مملکت  سرمايه  مهم ترين  و  قشر  بهترين  زيرا  باشند، 
انگیزه  و  دانش  فهم،  قدرت  که  هستند  دانشجو  جوانان 
دارند و آينده سازان میهن اسالمی هستند. دکتر اسماعیلی 
کاخ در جمع دانشجويان دانشگاه پیام نور گفت: شفافیت 
افرادی که می خواهند  امروز است و  از مهم ترين مسائل 
بايد خود  از حقوق آنان دفاع کنند  باشند و  وکیل ملت 
سرمنشأ فساد نباشند و با مفسدان همراهی نکنند، قطعا در 
 اين صورت است که می توانند به درد مردم رسیدگی کنند.

اجالس بزرگ مجمع بسیجیان شهرستان 
ارزوئیه با حضور هیئت های انديشه ورز 
موضوعی،  های  کارگروه  بسیج،  اقشار 
و  شهرستان  بسیج  نخبگان  و  تخصصی 
شهرستان  سپاه  های  معاونت  همچنین 
و  جمعه  امام  ادارات،  برخی  مديران  و 
قدس  در مصلی  سپاه شهرستان  فرمانده 
خبرگزاری  گزارش  به  شد.  برگزار 
مجمع  بزرگ  اجالس  کرمان؛  از  بسیج 
حضور  با  ارزوئیه  شهرستان  بسیجیان 
بسیج،  اقشار  ورز  انديشه  های  هیئت 
تخصصی  موضوعی،  های  کارگروه 
همچنین  و  بسیج شهرستان  نخبگان  و 

ادارات  برخی  مديران  و  شهرستان  سپاه  های  معاونت 
شهرستان و سرگرد پاسدار رضا اسماعیلی کاخ فرمانده 
جمعه  امام  پور  نصراهلل  دکتر  االسالم  حجت  و  سپاه  
شهرستان در مصلی قدس ارزوئیه برگزار شد. در اجالس 
عمومی مجمع بسیج شهرستان ارزوئیه که با حضور پرشور 
و  موضوعی  های  کارگروه  اعضاء  و  دبیران  مسئوالن، 
تخصصی مجمع بسیج، شورای عالی اقشار، مربیان شجره 
شهرستان  اجتماعی  و  فرهنگی  نخبگان  و  صالحین  طیبه 
سرگرد  گرديد،  برگزار  ادارات  از  برخی  مسئوالن  و 
ارزوئیه  ناحیه  فرمانده سپاه  پاسدار رضا اسماعیلی کاخ، 
با بیان اهمیت نقش بسیج و شوراهای همفکری، به ارائه 
مجمع  در  شده  انجام  های  برنامه  از  اجمالی  گزارش 
به  خود  سخنان  در  کاخ  اسماعیلی  سرگرد  پرداخت. 
تبیین نقش حضرت امام)ره( و رهبر معظم انقالب)مدظله 
العالی( در ايجاد بصیرت در جامعه و ايستادگی در برابر 
دشمنان اشاره کرد و گفت: شما بسیجیان که از نخبگان 
تحلیل  اهل  بايد  هم  هستید،  بسیج  تشکیالت  ارکان  و 
درست باشید و هم تحلیل درست را نسبت به موضوعات 
آحاد  در  فرهنگی،  و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  مهم 
افراد جامعه باال ببريد. وی با اشاره به سخنی از مقام معظم 
رهبری خاطرنشان کرد: آنچه که ملتها را پس از پیروزی 
تحلیل های  ارائه  زند،  به زمین می  و  مضمحل می کند 
بیان  با  اجالس   اين  در  ارزوئیه  سپاه  فرمانده  است.  غلط 
اينکه استفاده از همه ظرفیت ها و قابلیت های شهرستان در 
جهت تحقق اهداف نظام اسالمی و مأموريت های بسیج 
از اهداف برگزاری اين مجمع است، اظهار داشت: هدف 
و اولويت برنامه های بسیج آگاهی بخشی و فرهنگ سازی 
است. سرگرد اسماعیلی کاخ افزود: تشکیل مجمع بسیج 
يک ضرورت حیاتی است که باعث رويکردی تحولی 
افکار  تزايد  و  افزايی  هم  جهت  در  سپاه  در  جديد  و 
صاحبنظران و دلسوزان متعهد انقالبی برای رشد و ارتقاء 
وضعیت شهرستان از وضع کنونی به وضعیت مطلوب و 
ايده آل در تحقق جامعه اسالمی می شود. وی هدف از 

برگزاری اين کارگروه ها را اجرای منويات مقام معظم 
گفت:  و  کرد  عنوان  بسیج  اهداف  پیگیری  و  رهبری 
اسالمی  ارزشهای  از  حراست  و  حفظ  بسیج  اهداف 
شهرستان  سپاه  فرمانده  کاخ  اسماعیلی  دکتر  است. 
و  تخصصی  کارگروه های  هدف  کرد:  تصريح  ارزوئیه 
هیئت های قشر در يک برنامه کالن اين است که با ارائه 
راهکارهای متفاوت بتوانند به مجمع مديريتی، عرصه و 
پیشرفت  که  شود  بیشتری  کمک های  شهرستان  محیط 
اين انقالب روز به روز افزون تر گردد و جلوی اهداف 
گفت:  همچنین  ارزوئیه  سپاه  فرمانده  بگیرد.  را  دشمنان 
شناسايی  در  دولت  برای  کمکی  بازوی  بسیج  مجمع 
مشکالت  از  رفت  برون  برای  چالش ها  و  آسیب ها 
اينکه کارگروه های مجمع  به  اشاره  با  جاری است. وی 
فعالیت  مختلف  در حوزه های  در سطح شهرستان   بسیج 
دارند، بیان کرد: اين مجمع در راستای احصای آسیب ها 
جمله  از  مختلف  حوزه های  در  جامعه  چالش های  و 
فرهنگی، زن و خانواده، تربیت خانواده، صنعت و معدن، 
پژوهشی، فضای مجازی و رسانه  کشاورزی و علمی و 
برای جذب  فعال است. وی عنوان کرد: ظرفیت سازی 
حداکثری و ساماندهی وفاداران انقالب، ايجاد وحدت، 
پرورش کادر همتراز انقالب از ديگر فعالیت های مجمع 
موارد  اين  گرفتن  پیش  در  با  که  است  شهرستان  بسیج 
زمینه ظهور و بروز توانمندی های شهرستان را برای حفظ 
اضافه  وی  دارد.  مدنظر  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
و  ملت  میان  صمیمانه  همکاری  بايد  بسیج  مجمع  کرد: 
دولت را فراهم کند و ارتباط دوسويه را به ارمغان آورد. 
وی مجمع بسیج را بازوی کمکی برای دولت در شناسايی 
آسیب ها و چالش ها برای برون رفت از مشکالت جاری 
برشمرد و افزود: بسیج با تمام وجود در خدمت انقالب 
است.  نیاز  مورد  عرصه های  در  دولت  کار  کمک  و 
فرمانده سپاه ارزوئیه در پايان تصريح کرد: بسیج نیروی 
و  است  دينی  ساالری  مردم  واقعِی  نماد  و  يافته  سازمان 
ندارد  ارگان ها  ديگر  فعالیت  با  موازی کاری  هیچگونه 
می کند. فعالیت  انقالب  و  جامعه  نیازهای  رفع  برای   و 

مدير جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: با 
به توسعه کشت گلخانه های هیدروپونیک  توجه 
در سال 98 پیش بینی می شود ارزوئیه رتبه نخست 

استان را به خود اختصاص دهد.
ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير  امیری، 
گفت: شهرستان ارزوئیه در سال 97 رتبه دوم استان 
در زمینه توسعه گلخانه را به خود اختصاص داد و 
با توجه به توسعه کشت گلخانه های هیدروپونیک 
ارزوئیه  بینی می شود شهرستان  پیش  در سال 98 

رتبه نخست استان را به خود اختصاص دهد.
او افزود: در گلخانه های اين شهرستان 10 هکتار 

گوجه و 17 هکتار خیار کشت می شود.
امیری تصريح کرد: برنامه اين شهرستان در زمینه 
يکساله  توسعه کشت گلخانه ها در کوتاه مدت، 
ساله  مدت:3-2  میان  امسال،  طی  ر  هکتا   20
بیش  ساله   5 مدت  دراز  در  و  هکتار   40 حدودا 
گلخانه ها  زيرکشت  سطح  افزايش  هکتار   40 از 

است.
بیان  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
داشت: بازديد سرمايه گذاران ومتقاضیان احداث 
گلخانه در شهرستان و استان از مجتمع کشاورزی 
برای تشويق وترغیب آن ها و برگزاری کالس های 
اين  اقدامات  جمله  از  کشاورزان  به  آموزشی 
مديريت در راستای ترويج و آموزش کشاورزان 

بوده است.
هیدروپونیک شرايط  او تصريح کرد: در کشت 
نور، موادغذايی، دما و رطوبت  رشد گیاه شامل 
حشرات  بیماری ها،  خسارت  و  است  تنظیم  قابل 
هیدروپونیک  کشت  در  نماتد ها  و  خاکزی 
کاهش می بابد و در ساير کشت ها علف های هرز 
در خاک رشد می کنند، اما در کشت بدون خاک 

اين مشکل وجود ندارد.
عالوه  خاکی  کشت  در  داشت:  اظهار  امیری 
آبی  از  گیاه  مصرف  میزان  آب،  زياد  برمصرف 
پايین تر  می شود،  مصرف  آن  آبیاری  برای  که 

هیدروپونیک،  خاک  بدون  کشت  در  اما  است، 
آب  هدررفت  خودکار،  آبیاری  برسیستم  عالوه 

پايین است.
شرايط  در  سال  از  فصلی  هر  در  تولید  افزود:  او 
اين  به  وهواست  آب  به  توجه  بدون  گلخانه ای 
هر  در  گیاه  نیاز  مورد  شرايط  تامین  با  که  دلیل 
فصلی می توان بدون توجه به شرايط آب وهوايی، 

گیاه پرورش داد.
امیری بیان داشت: تفاوت گلخانه هیدروپونیک با 
خاکی در استفاده از کود است که در کشاورزی 
سنتی، کود ها را نمی توان کامال ودقیق به استفاده 
همراه آب  به  کود  از  بزرگی  بخش  رساند  گیاه 

آبیاری از ريشه ها میگذرند وجذب نمیشوند.
راندمان  و  بازدهی  افزايش  اينکه  بیان  با  امیری 
مزايای  ديگر  از  هیدروپونیک  کشت  در  تولید 
گلخانه های  در  افزود:  است،  گلخانه ها  نوع  اين 
افزايش  محصول  تولید  برابر   4-5 هیدروپونیک 

می يابد.
اظهار  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 

گلخانه  احداث  در  کرد  هزينه  تفاوت  داشت: 
بستر  نوع کشت،  به  بسته  خاکی وهیدروپونیک، 
کاشت، نوع محصول وتولید نشاء متفاوت است 
و با وجود آنکه ايجاد بستر کشت هیدروپونیک 
دارد  بیشتری  اولیه  هزينه  خاکی  به کشت  نسبت 
درآمد  برابر  چندين  افزايش  به  توجه  با  لیکن 
هیدروپونیک  کشت  در  واحدسطح  در  حاصله 
هزينه کرد آن کامال معقول واقتصادی است وبسته 
میباشد  متفاوت  هزينه  تولیدی  محصول  نوع  به 
ونوع  صادرات  بازار،  به  بسته  سرمايه  برگشت  و 
کشت دارد. او تصريح کرد: در خصوص سالمت 
محصول تولیدی در گلخانه های هیدروپونیک، از 
آنجايی که تولید محصول در محیط بسته وکنترل 
شده صورت می گیرد و از قارچ کش ها وسموم 
کمتر صورت می گیرد نسبت به فضای باز وکنترل 
تولیدی  محصول  می گیرد،  صورت  نیز  رطوبت 

سالم تر است.
 10 شهرستان  اين  گلخانه های  هکتار   27 از 

هکتارآن هیدروپونیک است.

اطالعیه 
قابل توجه واحدهای صنفی تحت پوشش اتحاديه های صنف نانوا و قناد 

و لبنیات و اغذيه
با توجه به نزديک بودن پايان مهلت چهارساله هیئت مديره اتحاديه های 
مذکور بدين وسیله به اطالع می رساند مهلت ثبت نام داوطلبین در هیئت 
مديره و بازرسی اتحاديه از روز شنبه 98/10/7 به مدت 15 روز می باشد.

بعمل می  بازرسی دعوت  و  مديره  هیئت  در  متقاضیان عضويت  از  لذا 
آيد با در دست داشتن مدارک ذيل به دبیرخانه هیئت اجرايی انتخابات 
مستقر در اداره صنعت معدن و تجارت مراجعه و با تکمیل فرم پرسشنامه 

اقدام به ثبت نام نمايند.
مدارک مورد نیاز:

1-مدرک تحصیلی حداقل ديپلم به استثنای افراد دارای سابقه عضويت 
2-کپی شناسنامه و کارت ملی حداکثر سن 75 سال 

3-کپی جواز کسب 
4-چهار قطعه عکس پرسنلی 

هیئت اجرايی انتخابات اتحاديه های صنفی شهرستان بافت

اختصاص رتبه نخست توسعه کشت گلخانه ای هیدروپونیک به ارزوئیه
با حضور نخبگان و صاحب نظران اقشار مختلف بسیج برگزار شد

اجالس مجمع بسیجیان شهرستان ارزوئیه

آگهی مزایده شماره ۵09809۱7۳200000۵ )نوبت اول(
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در نظر دارد ملک سالن چند منظوره زينبیه 
از  بهره گیری  با  از طريق مزايده عمومی  به مدت 1 سال  واقع در شاهماران خیابان معلم 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اجاره دهد.
زمان انتشار در سايت:1398/10/9 

مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهی تا تاريخ 1398/10/19
نحوه دريافت اسناد مزايده:از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

از  اداری مورخ 1398/10/19  پايان وقت  تا  اسناد مزايده:حداکثر  ارسال  مهلت تکمیل و 
طريق سامانه ستاد 

تاريخ بازگشايی اسناد مزايده:ساعت 8 صبح مورخ 1398/10/21 در محل دفتر مديريت 
آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

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

مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 


