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معاون علمی و فناوری ريیس جمهوری :
حرکت بخش خصوصی به سمت نوآوری 

غنیمت است

معاون علمی و فناوری ريیس جمهوری حرکت بخش 
فرصتی  و  غنیمت  را  نوآوری  سمت  به  خصوصی 
پول دولت  ماهیت  به علت   : مطلوب خواند و گفت 
اين  و  نمی رسیم  جايی  به  دولت  سرمايه گذاری  با   ،
با  دنیا  جای  همه  در  بلکه  نیست  ايران  مختص  قانون 

پول دولتی توسعه و پیشرفتی صورت نمی گیرد.
افتتاح مرکز  سورنا ستاری عصر سه شنبه  در حاشیه 
به  خطاب  کرمان  در  تگ  شتابدهی  و  آوری  نو 
جوانان  روی  گفت:  خصوصی  بخش  سرمايه گذاران 
بخش  بدانید  کنید  سرمايه گذاری  نوآوری  حوزه  و 
خصوصی در اين فضا برنده است و تا می توانید از اين 
اين فرصت  استفاده کنید شايد در 5 سال آينده  فضا 

سرمايه گذاری وجود نداشته باشد.
اين  جلوی  جامعه  سنتی  بخش  افزود:  وی 
بچه ها)نوآوران و خالقان( می بازد يعنی يک شرکت 
برابر اين  قدر سنتی هیچ شانسی برای برنده شدن در 
بچه ها ندارد و اگر اکنون روی اين فناوران و خالقان 
سرمايه گذاری نکند در آينده در بازار جايی نخواهد 
رقبا  برابر  در  برنده شدن  برای  شانسی  هیچ  و  داشت 

ندارد.
اظهار  و  دانست  طبیعی  کامال  را  شکست  ستاری 
داشت: شکست در کارآفرينی معناد ندارد و تفاوت 
ما در نوع بلند شدنمان پس از شکست از زمین است 
ايستادن است و اين سخت کوشی  و روی پای خود 

خصلت بچه های کوير است.
وی با اشاره به افتتاح مرکز نو آوری و شتابدهی تگ 
تصريح کرد: امیدواريم اين شروع کار باشد زيرا برای 
اکوسیستمی  بايد  و   داريم  زيادی  برنامه های  کرمان 
درست کنیم که جوانان اين استان صاحبان آينده اين 

استان باشند.
 مرکز نو آوری و شتابدهی تگ با تمرکز بر ايده های 
خالق و ارائه خدمات شتاب دهی به کسب و کارهای 
با  مختلف  های  زمینه  در  استارتاپی  های  تیم  از  نوپا، 
هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و تبديل آن ها به يک 

بنگاه اقتصادی حمايت می کند.

آگهی مزایده 
بدين وسیله به اطالع می رساند شرکت تعاونی کشاورزی 
سوم شعبان در نظر دارد مقدار 1500 تن ذرت دانه ای 
تولید سال 98 خود را از طريق مزايده به فروش برساند 

واريز  با  توانند  می  نمايند  شرکت  مزايده  اين  در  مايلند  که  کسانی 
مبلغ 300/000/000 ريال به حساب شماره 115885029 شرکت نزد 
دوشنبه  روز  صبح   10 مزايده  ساعت  نمايند  اقدام  کشاورزی  بانک 
مورخ 98/10/16 در محل دفتر کار شرکت واقع در شهرستان بافت 
به آدرس خیابان شهید رجايی نبش کوچه شماره 10 و ساير شرايط 

مزايده در همین جلسه اعالم می گردد.
شرکت تعاونی کشاورزی سوم شعبان 

تــســلیــتـــ 
جناب آقای خدابخش روح االمینی دادستان 

محترم عمومی و انقالب شهرستان بافت:
غروب غمبار زندگی پدرارجمندتان چنان 
جانسوز است که همه دوستان و آشنايان و 
اقوام در اين مصیبت سوختند پدری بزرگ 
دنیايیش  زندگی  ثمره  که  نجیب  و  انديشه 
پرورش شايستگانی چون جنابعالی است از 
صمیم دل اين مصیبت عظمی را به محضر 
و  بازماندگان  ساير  و  آنجناب  شريف 
برای  و  میگوئیم  تسلیت  محترمش  خانواده 
دوست  حضرت  درگاه  از  بلندش  روح 
و  صبر  بازماندگان  و  شما  برای  و  غفران 
اجر و سالمتی و عزت درخواست مینمائیم. 
خود  غم  در  و  باشید  پذيرا  را  ما  همدری 

شريک بدانید.
شرکت گوربندان بندرعباس  

وقت  نماينده  که  بود   1388 سال  پايیز  اواسط 
ارائه  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  بافت  شهرستان 
طرحی در خصوص اتصال اين شهرستان به ناوگان 
نمود  اقدام  مجلس  علنی  صحن  در  کشور  ريلی 
اليحه  در  گنجاندن  و  طرح  اين  ارائه  از  پس  که 
طرح    20 شماره  پیوست  جدول  در  کشور  بودجه 
شماره  رديف  موضوع  اجرايی  و  مطالعاتی  های 
رديف  در  و  آغاز  طرح  اين  مطالعه   14-550000
اعتبار  تامین  عدم  دلیل  به  ولی  گرفت  قرار  بودجه 
ريلی  خط  احداث  طرح  ماند.  مسکوت  همچنان 
و  ترين  صرفه  به  جزو  سیرجان – بافت – کرمان  
ريلی  کريدور  دو  اتصال  جهت  مسیر  نزديکترين 
چابهار به کرمان –  تهران و بندرعباس - تهران می 
معادن  تمام  ای  شبکه  اتصال  عامل  همچنین  باشد، 
آباد  جالل  از  فوالد  کارخانجات  و  آهن  سنگ 
زرند و بوتیای کرمان و فوالد های بردسیر و بافت 
شود  می  محسوب  بالعکس  و  گهر  گل  مجتمع  به 
ارزوئیه و حاجی  به  بافت  از مسیر شهرستان  بايد  و 
آباد بندرعباس نیز متصل می شد که اين نیز عالوه 
بر بهره مندی مناطق محروم از ناوگان ريلی کشور 
می  قرار  توسعه  مسیر  در  را  مذکور  های  شهرستان 
احداث  نام  به   1394 سال  بهمن  تا  طرح  اين  داد. 
می  شناخته  سیرجان – بافت – کرمان  ريلی  خط 
شد و در مصاحبه های متعدد استاندار سابق کرمان 
مبنی بر احداث اين مسیر سیرجان – بافت – کرمان 
آرشیو  که  شد  می  تاکید  خصوصی  بخش  توسط 
است.  و در دسترس همگان  اکنون موجود  نیز  آن 
کم  و  برگشت  ورق  متاسفانه   95 سال  اواسط  از 

که  کرمان  سیرجان – بافت-  ريلی  خط  مسیر  کم 
نام بافت را در میانه خود چندين سال به يدک می 
به سیرجان در  با سفر رئیس جمهور  ناگهان  کشید 
سال 96 نام شهرستان بافت به کلی حذف و بردسیر 
گزنده،  و  تلخ  خبر  اين  اعالم  شد.  آن  جايگزين 
را  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  شهرستان  سه  مردم  روان 
که سال های سال چشم امید به توسعه و بهره مندی 
ريخت  هم  به  چنان  بودند  دوخته  ريلی  ناوگان  از 
اعتراضات شديدی در مطبوعات و شبکه های  که 
باال  حدی  به  اعتراضات  شدت  افتاد.  راه  اجتماعی 
شخصی  حضور  با  کرمان  وقت  استاندار  که  رفت 
در شبکه اجتماعی تلگرام با اعالم اينکه مردم بافت 
هم  آنتنی  خط  يک  کنیم  می  سعی  نباشند  نگران 
مردم  جواب  اينگونه  کنیم  احداث  بافت  سمت  به 
از همه جا  متاسفانه مردم هم که دستشان  و  داد  را 

سکوت  به  مجبور  بود  کوتاه 
شدند. اما مطالبه مردم و روزنامه 
در  مردم  نماينده  از  حکمت 
را  وی  اسالمی  شورای  مجلس 
دستور  از  پیش  نطقی  به  وادار 
متاسفانه  ولی  نمود  مجلس  در 
وی  موثر  های  پیگیری  عدم 
نماينده  مداوم  های  پیگیری  و 
زنی  کلنگ  زمان  از  سیرجان 
اين طرح به بعد باعث شد تا در 
اسفندماه سال 1397 کلنگ آغاز 
مسیر  آهن  راه  رسمی  عملیات 
ن  کرما  – بردسیر   – ن  سیرجا

بافت، رابر و  به زمین بخورد و حق شهرستان های 
ارزوئیه علنا تضییع و از ناوگان ريلی محروم شوند. 
و  محبوب  استاندار  فدايی  دکتر  آقای  جناب  اما  و 
هستید  مطلع  خوب  که  همانگونه  کرمان،  مومن 
اقدام  منتظر  شهرستان  سه  اين  محروم  مردم  امروز 
ريلی  مسیر  اين  تغییر  بر  مبنی  حضرتعالی  انقالبی 
درخواست  به  توجه  با  و  هستند  بافت  سمت  به 
حضرتعالی جهت مطالعه و کارشناسی چندين باره 
اين مسیر در دو ماه اخیر، که حسن نیت حضرتعالی 
ابراز شد از شما تقاضا داريم با صدور يک دستور 
نام  انسان همنوع خود را شاد و  انقالبی دل هزاران 
نیکی از خود در میان اين مردم به يادگار بگذاريد. 
حسام منظری توکلی

نگاه مردم سه شهرستان بافت، ارزوئیه و رابر به همت بلند دکتر فدایی

ریلی  ناوگان  به  بافت  شهرستان  اتصال  استاندار،  آقای 
کشور، منتظر دستور انقالبی شما است

آگهی مزایده شماره 50۹۸0۹1732000005 )نوبت دوم(
ارزوئیه در نظر دارد ملک سالن چند  مديريت آموزش و پرورش شهرستان 
منظوره زينبیه واقع در شاهماران خیابان معلم به مدت 1 سال از طريق مزايده 
 )setadiran.ir( عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

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(

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

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

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

مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

تسلیت و تعزيت
جناب آقایان علی روح االمینی و خدابخش روح االمینی دادستان 

محترم عمومی و انقالب شهرستان بافت : 
درگذشت پدر گرامیتان  را به شما و ساير بازماندگان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان 
رحمت، مغفرت و علو درجات را برای ايشان و صبر جزيل برای بازماندگان مسألت داريم. 
ان شاا...که به برکت تربیت فرزندانی چون شما با آقايمان اباعبدا...الحسین)ع(محشور شوند.

مهران امیرطاهری و خانواده 

هوالباقي 
جناب آقای خدابخش روح االمینی دادستان محترم عمومی و انقالب 

شهرستان بافت:
 ضايعه در گذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما تسلیت عرض مي نمائیم خداوند منان روح 

پاکش را با مواليش علي)ع(محشور نمايد و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.
کارکنان روزنامه حکمت 
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براي رزرو و چاپ اطالعیه و نیازمنديهاي خود در نشريه حکمت با شماره 03442429119 تماس حاصل فرمائید.

اسناد پزشکی
مدارک الزم جهت پذيرش اسناد پزشکی

الف- اسناد پزشکی عادی:
اسناد سرپايی: نسخ دفترچه و فايل الکترونیکی مربوطه، برگ کمیته و جواب خدمات 

پرهزينه ارائه شده
اسناد بستری:

1- دستور بستری با تشخیص اولیه ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج )بالینی( بر 
روی برگه دفترچه بیمه بیمار

2- فتوکپی عکس دار صفحه اول دفترچه يا معرفی نامه بیمه پايه
نکته: برای بیمه شدگان روستايی زير هفت سال و در ساير بیمه های پايه زير دو سال، 

نیازی به عکس دار بودن دفترچه  نمی باشد.
3-برگه صورتحساب ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج و مهر و امضاء بیمارستان 

بر روی صورتحساب که به تأيید نهائی کارشناس  بیمه رسیده باشد.
4- برگه شرح عمل ممهور به مهر و امضاء پزشک جراح و کمک جراح )درصورت 
حضور( و درج کد های مربوطه بر اساس کتاب ارزشهای نسبی به همراه درج زمان 

شروع و پايان عمل جراحی )فتوکپی يا نسخه دوم(
5- برگه بیهوشی ممهور به مهرو امضاء متخصص بیهوشی و درج ارزش تام، شامل 
پايه، زمان، ريکاوری و کدهای تعديلی بیهوشی بر اساس کتاب ارزشهای نسبی بر 
اساس شرح حال و ذکر علت درخواست به همراه درج زمان شروع و پايان بیهوشی 

)فتوکپی يا نسخه دوم(
6- تصوير برابر اصل يک نسخه فاکتور خريد تجهیزات پزشکی  مانند پروتز، مش، 

استنت و ... توسط بیمارستان بصورت فاکتور يکجا و با صورتحساب ماهانه
تبصره: کلیه تجهیزات پزشکی بايستی از شرکت های مورد تائید اداره کل تجهیزات 

پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه گردد.
به برگه شرح  7- الصاق برچسب تجهیزات پزشکی استفاده شده در عمل جراحی 

عمل بر اساس مربوطه
8-  لیست دارويی مصرف شده و قیمت گذاری شده ممهور به مهر و امضاء مسئول 

فنی داروخانه
رسیده  مربوطه  فنی  مسئولین  تأيید  به  که  پاتولوژی(  )بالینی–  آزمايشات  لیست   -9

باشد.
10- لیست خدمات پرتوپزشکی، خدمات تشخیصی تخصصی و فوق تخصصی نظیر 
سی تی اسکن،MRI  که به تأيید مسئولین فنی مربوطه رسیده باشد و در صورت 

نیاز بنا بر درخواست کارشناس بیمه ارسال تصوير گزارش موارد فوق الزامی است.
11- لیست دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل ممهور به مهر و امضاء مسئول اتاق عمل 

و مسئول فنی داروخانه
اسما شفیعی) واحد اسناد پزشکی مرکز بهداشت شهرستان بافت

کارگزینی
 شرح وظايف واحد کارگزيني و رفاه منابع انساني

- ثبت اطالعات پرسنلي در نرم افزار کارگزيني
- صدور احکام کارگزيني نیروهاي قراردادي، پیماني و رسمي

- صدور احکام کارگزيني تغییر ضريب
به  که  کارکناني  و  بازنشسته  کارکنان  بازنشستگي  امور  انجام   -

بازنشستگي نائل مي شوند
- آموزش مسائل اداري و منابع انساني به کارکنان در طول سال و 

پیگیري امور مربوط به آموزش کارکنان
- برقراري حق اوالد، عائله مندي، درج مدرک و يا قطع آنها پس 

ازگرفتن مجوز از مديريت مربوطه
- اعالم پايان کار به نیروها پس ازهماهنگي با مسئول مافوق

- انجام امور مربوط به نیروهاي جديد االستخدام از جمله تکمیل 
فرم مشخصات، اعالم شروع به کار، تعیین محل خدمت و ...

- اجراي طرح مسیر ارتقاء شغلي کارشناسان و کارکنان
- پیگیري نامه هاي ارجاعي از رئیس مافوق

- تکمیل و ارجاع لیست نیروها به امور مالي جهت پرداخت حق 
مسکن، بن غیر نقدي، کمک هزينه مهدکودک، حق شیر و حق 

لباس
تائید  - بستن لیست اضافه کار و ارسال آن به امور مالي پس از 

رئیس واحد
- پیگیري و ارسال لیست حقوق واحد هاي زير مجموعه جهت 

امور مالي
- پیگیري و انجام امور محوله و مربوطه زير نظر مقامهاي مافوق

- انجام امور مربوط به ورود وخروج کارکنان
- گرفتن گزارش هر ماهه و يا به نظر مقام مافوق

- اعالم گزارش به مسئولین واحدها جهت اعالم اضافه کار ماهانه
- ورود مرخصی های ساعتی، روزانه، ماموريتهاي پرسنل و...در 

نرم افزار ورود و خروج
- ورود اطالعات کارکنان در نرم افزار پرسنلي و نرم افزار ورود 

و خروج
واحدها  پرسنل  مانده مرخصي  واعالم  ها  امور مرخصي  انجام   -

به طور مجزا
به  توجه  با  دستگاه  نیاز  اعالم  و  استخدامي  نیازهاي  پیگیري   -

پستهاي بالتصدي
معصومه سلطانی مسئول کارگزينی مرکز بهداشت شهرستان بافت

دبیرخانه
 شرح وظايف دبیرخانه

- دريافت و ثبت و توزيع نامه های وارده و صادره )نامه های پستی 
) ERP فکس و سامانه وزارت علوم ،

- بررسي هاي الزم جهت انتخاب دفتر خدمات پستی جهت عقد 
قرارداد و نظارت بر حسن انجام کاردفتر

و  ها، عطف  پیوست  و  ازجهت ضمائم  ها  نامه  وکنترل  بازبینی   -
پیرو، اصالح ارجاع نامه ها

- اعالم کد رهگیری نامه ارسال شده با سامانه ERP  در سابقه نامه
- اعالم وضعیت نحوه ارسال نامه در سابقه نامه

- دريافت ،ثبت و انديکس نامه هاي وارده و ارسال به محل هاي 
ارجاعي توسط پست يا نامه رسان .

- دريافت و ثبت نامه هاي صادره وتفکیک نسخ پاراف و بايگاني و 
ارسال به محل هاي مربوطه توسط پست يا نامه رسان .

- تفکیک و توزيع نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها ودعوت 
نامه ها بین واحدها

- انجام بايگانی کاغذی و بايگانی الکترونیکی
- پاسخ به مراجعین جهت رديابي نامه هاي ايشان.

نامه های محرمانه مطابق مقررات و اصول و تحويل به  - دريافت 
حوزه مربوطه

ارائه  و  مشکل  رفع  و  جوابگويي  و  اتوماسیون  امور  پیگیري   -
راهنمايي حضوري و تلفني.

- دريافت فکس های الکترونیکی و انجام فکس
- دريافت فکس و ثبت دردبیرخانه و يا ارجاع به همکاران

- ارسال مرسوالت از طريق پست پیشتاز، سفارشی، عادی گزارش 
گواهی  صدور  و  پشتیباني  و  اداري  مديريت  به  پستي  هاي  هزينه 

انجام کار جهت پرداخت .
- ارائه خدمات مربوط به تکثیر سربرگ مکاتبات مورد نیاز دانشگاه

- انجام ساير امورمحوله
سارا رودباری) مسئول دفتر ريیس مرکز بهداشت شهرستان بافت

 باند قاچاق مواد مخدر در جنوب کرمان 
منهدم شد

قاچاق  باند   18 انهدام  از  جیرفت  انقالب  و  عمومی  دادستان 
مواد مخدر در شهرهای جنوبی استان کرمان خبر داد و گفت: 

سرباندهای اصلی اين باندها نیز شناسايی و دستگیر شدند.
با  مبارزه  مقدم  کرمان خط  استان  اينکه  بیان  با  حسین سالمی 
بومی  غیر  افراد دستگیر شده  افزود:  است،  مواد مخدر کشور 
هستند و بررسی ها نشان می دهد قاچاقچیان با استفاده از پهنای 
مواد  کالن  محموله های  انتقال  قصد  کرمان  استان  جغرافیايی 

مخدر را از مرزهای شرقی کشور به استان های مرکزی دارند.
خودروی  دستگاه   15 از  بیش  رابطه  اين  در  داد:  ادامه  وی 
خارجی و داخلی به همراه برخی از اموال منقول و غیرمنقول 

قاچاقچیان و اشرار توقیف شده است.
سالمی اظهار داشت: عزم دستگاه قضايی در برخورد با باندهای 
کالن مواد مخدر جدی بوده و با مجاهدت نیروهای اطالعاتی، 
مانع عبور مواد مخدر و توزيع آن در سطح  انتظامی  امنیتی و 

کشور می شويم.
دادستان جیرفت با بیان اينکه برای ثمربخشی امر مبارزه با مواد 
به سراغ عامالن اصلی عرضه و توزيع مواد مخدر  بايد  مخدر 
به  قاچاق مواد مخدر، ضربه  برای حذف  رفت، تصريح کرد: 
بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان به صورت ويژه در دستور 

کار قرار دارد.
گذشته  روز  طی  مخدر  مواد  کشف  عملیات  به  همچنین  وی 
به يک دستگاه  اطالعات  اداره  ماموران  اشاره کرد و گفت:  
خودروی پرايد در حوالی دانشگاه آزاد جیرفت مشکوک شده 
و پس از بازرسی از اين خودرو، 200 کیلوگرم مواد مخدر از 

نوع ترياک کشف کردند.
وی افزود: پس از کسب اطالعات تکمیلی میزان 100 کیلوگرم 
نیز از محل دپوی مواد مخدر واقع در يک  مواد مخدر ديگر 

منزل مسکونی کشف شد.
 230 فاصله  در  جمعیت  نفر  هزار   316 با  جیرفت  شهرستان 

کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.

مالکان ماشین آالت کشاورزی جنوب کرمان 
برای پالک گذاری اقدام کنند

جهاد  سازمان  مکانیزه  فناوری های  امور  اداره  ريیس  گفته  به 
ماشین های  و  تراکتورها  مالکان  کرمان،  جنوب  کشاورزی 
برای  استان  جنوبی  شهرستان  هفت  در  خودگردان  کشاورزی 

پالک گذاری اقدام کنند.
میثم محمودی ريیس اداره امور فناوری های مکانیزه سازمان جهاد 
با  گو  و  گفت  در  سه شنبه  روز  کرمان  استان  جنوب  کشاورزی 
ماشین های  و  تراکتور  انتظامی  پالک  داشتن  افزود:  ايرنا  خبرنگار 

کشاورزی برای دريافت سوخت الزامی است.
سريعتر  هرچه  کشاورزی  ماشین های  صاحبان  داشت:  اظهار  وی 
کشاورزی  جهاد  مديريت های  طريق  از  پرونده  تشکیل  به  نسبت 

هفت شهرستان جنوبی بر اساس صورتجلسه بازديد، اقدام کنند.
محمودی ادامه داد: در سامانه جديد شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، داشتن پالک انتظامی ماشین های خودگردان کشاورزی برای 

دريافت سوخت الزامی است.
وی از اجرای 6 مرحله طرح پالک گذاری ماشین های کشاورزی 
در جنوب کرمان خبر داد و گفت: طی اين طرح ها برای 95 درصد 
جنوبی  شهرستان  هفت  کشاورزی  بخش  خودگردان  ماشین های 

استان، صورتجلسه بازديد و شماره گذاری صادر شد.
زمینه  در  استان  رانندگی  راهنمايی  و  پلیس  همکاری  به  وی 
پالک گذاری ماشین های خودگردان بخش کشاورزی اشاره کرد 
و گفت: طی يک ماه گذشته با همکاری پلیس راهنمايی  و رانندگی 

730 دستگاه ماشین آالت کشاورزی در اين منطقه بازديد شدند.
کشاورزی  جهاد  سازمان  مکانیزه  فناوری های  امور  اداره  ريیس 
را  بازديد  بیشترين آمار  اين طرح،  داد:  ادامه  استان کرمان  جنوب 

نسبت به پنج دوره قبل داشته است.
جنوب استان کرمان از هفت شهرستان با جمعیت يک میلیون نفر 

تشکیل شده است.

 معاون رئیس جمهور در کرمان: مشکل 
و  علم  پارک های  به  کمک  برای  مالی 

فناوری نداريم
اينکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  معاون 
پارک های  به  کمک  برای  مالی  مشکل 
هر  آماده  گفت:  نداريم  فناوری  و  علم 
شرکت های  توسعه  در  همکاری  گونه 

دانش بنیان هستیم.
جلسه  سه شنبه  شامگاه  ستاری  سورنا 
کارگروه علم و فناوری و اقتصاد دانش 
سفر  از  اينکه  بیان  با  کرمان  استان  بنیان 
خوبی  احساس  و  خوشحالم  کرمان  به 

دارم اظهار داشت: کارخانه نوآوری در کرمان 
احداث می شود.

وی با بیان اينکه زمین و مکان مناسب در اختیار 
است  قرار  خصوصی  بخش  گفت:  بگذاريد  ما 
اين کارخانه را راه اندازی کند لذا مکان مناسب 
می خواهد و پول دولت با پول بخش خصوصی 
دنبال  همیشه  خصوصی  بخش  و  می کند  فرق 

نتیجه کار است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به 
اينکه مشکل مالی برای کمک به پارک علم و 
بخش  زمینه حضور  بايد  افزود:  نداريم  فنآوری 

خصوصی در پارک علم و فنآوری و مراکز را 
رشد فراهم کرد.

فنآوری  و  علم  پارک های  اينکه  بیان  با  وی 
خصوصی  بخش  سرمايه گذاری  برای  بستری 
هستند و بسیار اهمیت دارند گفت: توسعه با پول 
دنیا  افتاده  و کشورهای عقب  نیست  هنر  دولت 

دولتی هستند.
صاحب  بايد  ما  اينکه  بر  تاکید  با  ستاری 
بیرون  مصرف کنندگی  از  و  شويم  تکنولوژی 
در  همکاری  گونه  هر  آماده  کرد:  بیان  بیايیم 
آنها  تولیدات  و  دانش بنیان  شرکت های  توسعه 

هستیم.

به  اينکه تصمیمات لحظه ای  بیان  با  وی 
ما آسیب می زند اما نبايد ناامید شويم و 
تالش کنیم تا مسیر خود را با توان بیشتر 
جبهه  يک  ما  همه  گفت:  دهیم  ادامه 
مبارزه هستیم و بايد فرهنگ اتکا به نفت 

را کنار بزنیم که البته کار سختی است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با 
با  اينکه سعی کرديم سیستمی  به  اشاره 
نام دانش بنیان درست کنیم که نمونه ای 
برای فضای کسب و کار در کشور باشد 
کرمان  به  که  سفر  دفعه  هر  در  افزود: 
اين  امیدواريم  و  ديده ام  را  رشد  داشتم 

اتفاقات توسعه ای تداوم داشته باشد.
که  است  کشو  دو  ما  میز  زير  اينکه  بیان  با  وی 
يکی پر از قوانینی است که کار را تعطیل می کند 
و يکی کشويی است که کارها را تسهیل می کند 
افزود: زمان آن است که از کشوی تسهیل کارها 

استفاده کنیم و به کارآفرين اهمیت بدهیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به 
اينکه مقابله با سیستم کارآفرينی ضربه بزرگی به 
کشور است تصريح کرد: اين مسئله باعث رفتن 

کارآفرينان از استان و کشور می شود.

تصادف سرویس مدرسه و کامیون در کرمان/
راننده کامیون جان باخت

و  مدرسه  سرويس  برخورد  گفت:  کرمان  اورژانس  رئیس 
کشته  يک  و  مصدوم   11 کرمان،  به  باغین  محور  در  کامیون 

بر جای گذاشت.
دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  ه  حکمت  گزارش  به 
علوم پزشکی کرمان، صابری اظهار داشت: برخورد خودروی 
کرمان  به  باغین  محور  در  کامیون  و  مدرسه(  ون)سرويس 
نفر   11 امروز،  صبح   7:25 ساعت  سعادت آبادف  محدوده 

مصدوم و يک کشته بر جای گذاشته است.
اين  باخته  جان  فرد  تنها  اينکه  بیان  با  کرمان  اورژانس  رئیس 
فوريت های  تیم  سه  کرد:  عنوان  است،  کامیون  راننده  حادثه 
 8 سنی  رده  با  پسر  يک  و  دختر   9 شامل  مصدومین  پزشکی 
باهنر  بیمارستان شهید  به  با حال عمومی مساعد  را  تا 11 سال 
درمان  حادثه  محل  در  نیز  ون  راننده  نفر  يک  و  دادند  انتقال 

سرپايی شد.

قضات در آرزوی قوانین شفاف هستند

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در اختیار داشتن قوانین 
امر  از آمال قضات در زمانی تصدی  روشن و کامال شفاف يکی 

قضا است.
 يداله موحد  در نشست هم انديشی قضاوت در پرتو تنقیح قوانین و 
مقررات اظهار کرد: در اختیار داشتن قوانین روشن، گويا و کامال 

شفاف يکی از آمال قضات در زمانی تصدی امر قضا است.
وی بیان داشت: قضات بر اساس قوانین روشن می توانند به دعاوی، 
را  قانونی  و  عادالنه  حکم  و  کنند  رسیدگی  جرائم  و  اختالفات 

بدهند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: گام های خوبی برای 
تدوين و جمع بندی قوانین روشن، گويا و کامال شفاف در کشور 
راستا  اين  در  بلندتری  گام های  که  می طلبد  و  است  شده  برداشته 

برداشته شود تا بتوانیم کشور را در اين زمینه پیش ببريم.
قضا  حوزه  قوانین  تشتت  و  گسستگی  هم  از  داشت:  ابراز  موحد 
يکی از چالش های بزرگ فرآروی دستگاه قضايی در مسیر اجرای 

عدالت است

اعالم کاالبرگ نفت سفید مرحله دوم شماره 
2۸ بخش سردسیر ناحیه بافت

به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش 
کاالبرگ  مرحله  دومین  کرمان،  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
فاقد گاز طبیعی جهت  نفت سفید ويژه خانوارهای  شماره 28 
ارزوئیه  و  رابر  بافت،  شهرستانهای  سردسیر  بخش  در  توزيع 
توانند  می  نظر گرفته شده که هموطنان گرامی  در  زير  بشرح 
نفت سفید  های  فروشندگی  به  مراجعه  با  تاريخ 07/10/98  از 
در قبال ارائه کاالبرگ، نسبت به دريافت سهمیه خود به میزان 

تعیین شده اقدام فرمايند.
توزيع  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  به  توجه  با  ضمنا 
است  الزم  بانکی،  کارتهای  توسط  الکترونیکی  سفید  نفت 
آسان  تجارت  جديد  سامانه  به  خانگی  کنندگان  مصرف 

)newtejaratasan.ir( مراجعه و ثبت نام نمايند. 
1- کاالبرگ 328 به میزان هر قطعه 220 لیتر جهت خانوارهای 
1و2 نفره  2- کاالبرگ 228 به میزان هر قطعه 220 لیتر جهت 
خانوارهای 3و4 نفره  3- کاالبرگ 528 به میزان هر قطعه 220 
لیتر جهت خانوارهای 5و6 نفره  4- کاالبرگ 128 به میزان هر 
قطعه 220 لیتر جهت خانوارهای 7 نفره به باال  ياد آوری می 
نمايد اعتبار کاالبرگ اعالم شده تا مورخ 22/11/98 می باشد. 

مجری طرح گندم کشور گفت: از ابتدای فصل 
زيرکشت  جاری سطح  دی ماه  چهارم  تا  کشت 
گندم به بیش از پنج میلیون و 800 هزار هکتار 
برنامه محقق  نشان می دهد 97 درصد  رسید که 

شده است.
»اسماعیل اسفنديارپور« افزود: از اين میزان سطح 
گندم  هکتار  هزار   858 میلیون  يک  زيرکشت 
آبی و سه میلیون و 947 هزار هکتار گندم ديم 

در مناطق مختلف کشور بوده است.
به گفته وی، طبق برنامه  امسال در مجموع سطح 
زير کشت گندم 6 میلیون هکتار پیش بینی شد 
که دو میلیون هکتار آن مربوط به کشت گندم 
آبی و چهار میلیون هکتار برای کشت گندم ديم 

است.
مجری طرح گندم کشور با بیان اينکه تا چهارم 
مدت  به  گندمنسبت  زيرکشت  سطح  ماه،  دی 
مشابه پارسال دو درصد رشد داشته است، اضافه 
زيرکشت  سطح  هکتار  هزار   115 امسال  کرد: 
است  يافته  افزايش  سال گذشته  به  نسبت  گندم 
تاثیر  تواند  می  تولید  افزايش  در  امر  همین  که 

داشته باشد.
وی  با بیان اينکه امسال کشاورزان بیشتر از بذور 
در  امسال  افزود:  کردند،  استفاده  خودمصرفی 
طول فصل کشت گندم، 290 هزارتن بذر گندم 

اصالح شده خريداری شده است.

به گفته مجری طرح گندم کشور، برای افزايش 
از  تا کشاورزان  عملکرد تولید ضرورت داشت 

بذور گندم اصالح شده استفاده کنند.
شورای  مصوبه  طبق  اظهارداشت:  اسفنديارپور 

اقتصاد، قیمت خريد تضمینی  هر کیلوگرم گندم 
معمولی دو هزار و 200 تومان با افت مفید چهار 
درصد و افت غیرمفید يک درصد و برای گندم 

دوروم دو هزار و 290 تومان تعیین شده است.

وی اضافه کرد: امسال وزارت جهاد کشاورزی 
بنیاد  همکاری  با  کشاورزان  از  حمايت  برای 
کارخانجات  با  را  قراردادی  گندمکاران  ملی 
ماکارونی منعقد کرده است تا طبق اين قرارداد 
ارزوئیه  مناطق  در  را  کارخانجات گندم دوروم 
جنوب کرمان، جنوب فارس و خوزستان با 10 
مصوب  نرخ   به  نسبت  قیمت  افزايش  درصد 

خريداری کنند.
قرارداد کارخانجات  اين  براساس  گفته وی،  به 
بايد هر کیلوگرم گندم دوروم را دو  ماکارونی 

هزار و 520 تومان خريداری کنند.
با  کشاورزی  جهاد  وزارت  گندم  طرح  مجری 
اشاره به پايان فصل کاشت گندم گفت: کشت 
انجام  حال  در  همچنان   گرم  مناطق  در  گندم 

است.
هر  نرخ  دولت  مصوبه  طبق  ايرنا،  گزارش  به 
هزار  دو  شده  گواهی  آبی  گندم  بذر  کیلوگرم 
بذر گندم ديم دو هزار و 265  تومان و  و 523 
تومان تعیین شد که نسبت به مصوبه قبلی بین پنج 
تا هشت درصد کاهش قیمت داشت، به طوری 
که نرخ مصوبه پیشین هر کیلو بذر گندم آبی دو 
هزار و 650 و گندم ديم دو هزار و 450 تومان 

بود.
تن  میلیون  هشت  نزديک  گذشته  زراعی  سال 
گندم از کشاورزان خريداری شده بود که نرخ 
مصوب برای هرکیلوگرم گندم معمولی با افت 
يک  غیرمفید  درصد  يک  و  مفید  چهاردرصد 
و  هزار  يک  دروم  گندم  و  تومان   700 و  هزار 

770 تومان بوده است.
ماه  اسفند  اواخر  از  امسال  خريد تضمینی گندم 
از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز 
سراسر  های  استان  در  مهرماه  اواخر  تا  و  شد 

کشور ادامه خواهد داشت.

کشف 5۹۸ هزار نخ سیگار قاچاق در منوجان
مبارزه  طرح  اجرای  از  منوجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
يک  از  قاچاق  سیگار  نخ  هزار   598 کشف  و  کاال  قاچاق  با 

دستگاه خودروی پرايد خبر داد.
بر  مبنی  واصله  اخبار  برابر  گفت:  محمودی  مجید  سرهنگ 
فعالیت فردی در امر توزيع سیگار غیر مجاز در سطح شهرستان، 
موضوع در دستور کار ايستگاه بازرسی شهید شعبانی منوجان 

قرار گرفت.
با  شهرستان  شعبانی  شهید  بازرسی  ايستگاه  ماموران  افزود:  او 
با  با قاچاق کاال و بر مبنای اين اطالعات  اجرای طرح مبارزه 
بندرعباس  ـ  کهنوج  اصلی  محور  عبوری  خودرو های  کنترل 
به يک دستگاه خودرو پرايد مشکوک شده و آن را متوقف 

کردند.
سرهنگ محمودی تصريح کرد: در بازرسی به عمل آمده از 
میلیون   70 ارزش  به  قاچاق  سیگار  نخ  هزار   598 اين خودرو 

ريال کشف و راننده اين خودرو دستگیر شد.

معاون رئیس جمهور در کرمان: 

مشکل مالی برای کمک به پارک های علم و فناوری نداریم

مجری طرح گندم کشور:

سطح زیرکشت گندم به 5.۸ میلیون هکتار رسید
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انبارداری در اداره
انبارداری يک خدمت اقتصادی است و عبارت از تهیه و نگهداری 
کاال به منظور عرضه به موقع يا گسترش دادن مدت عرضه آن به 
نحوی که کاال برای مدت بیشتری قابل دسترس و مصرف باشد. 
در اقتصاد هر کشوری انبارداری حلقه ای از زنجیره تولید ، انتقال 
، توزيع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسط را درانتقال 
محلی  توزيع  وسپس  مصرف  بازارهای  به  تولید  مناطق  از  کاال 

برعهده دارند .
شرح وظايف:

1(نظارت بر نحوه اجرای برنامه نظام نوين مالی در واحدهای تابعه
و  ها  رويه  ها،  شیوه  روزآوری  به  و  استقرار  توسعه،  2(طراحی، 

روش های انبارداری نوين
3(نظارت بر اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای 

واحدهای تابعه و ارائه راهنمايی های الزم به کارکنان مربوطه
4(آموزش اصول وروشهای نوين انبارداری به انبارداران واحدهای 

تابعه و برگزاری آزمون های ادواری
استانداردهای  به  توجه  با  انبارها  امور  ومديريت  5(ساماندهی 

مربوطه
6(مديريت بر فرآيند انبارگردانی پايان دوره مالی و تهیه گزارش 

کسری و اضافی انبارهای واحدهای تابعه دانشگاه
7(پیگیری در جهت توسعه مکانیزه نمودن فرآيند تحويل کاال به 

انبار و بالعکس
انبارهای  در  شاغل  پرسنل  اطالعاتی  بانک  تنظیم  و  8(تهیه 

واحدهای تابعه
نظارتی  های  لیست  چک  و  ها  شاخص  تدوين  در  9(مشارکت 

واحدهای تابعه
در  موجود  کاالهای  صحیح  چیدمان  و  نگهداری  بر  10(نظارت 

انبارها بر اساس استانداردهای موجود
اداره  به  اطالعات  ارائه  و  مرکزی  ستاد  انبار  موجودی  11(تهیه 

تدارکات جهت رعايت سفارش
جهت  تابعه  واحدهای  انبارهای  ايمنی  و  حفاظت  بر  12(نظارت 

جلوگیری از حوادث و کاهش ريسک ها و حوادث غیر مترقبه
انبار و حواله های صادره در سیستم  13(نظارت بر صدور رسید 

نظام نوين مالی
و  ها  نامه  آيین  تدوين  و  طراحی  در  مشارکت  و  14(همکاری 

دستورالعمل های انبارداری
مواد  دارويی،  مصرفی،  اقالم  مصرف  تاريخ  15(کنترل 

آزمايشگاهی و بهداشتی انبارهای مرکزی
16(نظارت بر رعايت نقطه سفارش، میزان سفارش و موجود بودن 

ذخیره احتیاطی
17(تدوين جزوات آموزشی جهت اداره امور انبارهای واحدهای 

تابعه
آموزش  و  انتصاب  انتخاب،   فرآيند  اجرای  در  18(همکاری 

مسؤولین انبارها
19(فرهنگ سازی و ايجاد بستر مناسب جهت استفاده از کاالهای 

ايرانی در راستای حمايت از تولیدکنندگان داخلی
های  هزينه  کاهش  راستای  در  تدارکات  اداره  با  20(همکاری 

کاالهای مصرفی از طريق خريد متمرکز و کلی
و  مدنی  مسؤولیت  نامه های  بیمه  و صدور  تهیه  در  21(مشارکت 

حوادث انبارها سطح استان
برنامه عملیاتی سالیانه مديريت خدمات  22(مشارکت در تدوين 

پشتیبانی   
23(شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با 

هماهنگی مقام مافوق 
24(سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات الزم در 

موارد بحرانی وپیش بینی نشده
25(راهنمايی و پاسخگويی مسؤوالنه به مراجعه کنندگان

گلناز بحرينی )انبار دار مرکز بهداشت شهرستان بافت

تغذیه سالم در نوجوانان
امروزه تغذيه غلط در نوجوانان بسیار شايع شده است و می تواند 
اصول  به  توجه  عدم  کند  وارد  آسیب  سنی  رده  اين  سالمتی  به 
تغذيه سالم باعث اضافه وزن و ابتالی آن ها به انواع بیماری ها 

شده است
تغذيه دوران نوجوانی

– 2 واحد گروه  لبنیات، 3  مصرف روزانه 3 واحد گروه شیر و 
گوشت و حبوبات، 5 – 3 واحد گروه سبزی ها و میوه ها و 11 – 

6 واحد گروه نان و غالت برای نوجوانان توصیه می شود.
نوجوانان بايد هر روز از سه وعده غذای اصلی و دو میان وعده 
طريق  از  بايد  نوجوانان  روزانه  انرژی  از  قسمتی  نمايند.  استفاده 
مصرف میان وعده ها تأمین شود، بنابراين نوجوانان بايد از میان 
وعده هايی استفاده نمايند که هم اترژی زا باشند و هم موادی که 

برای رشد و سالمت بدن آنها الزم است را تأمین نمايند.
خشک،  و  تازه  های  میوه  از:  عبارتند  مناسب  های  وعده  میان 
و  نان  خشک،  توت  گردو،  بادام،  پسته،  انجیر،  خرما،  کشمش، 
نان و تخم مرغ، شیر و کیک،  مربا،  و  نان و کره  پنیر و گردو، 
شیر و بیسکويت، نان و کره و حلوا شکری، نخودچی و کشمش، 

عدسی، شیر و کلوچه، ساندويچ های کوکو، مرغ، تخم مرغ
تمايل به مصرف غذاهای غیرخانگی:

مصرف غذاهای غیرخانگی )مانند انواع ساندويچ های سوسیس، 
کالباس ، همبرگر و …( در بین کودکان سنین مدرسه و نوجوانان 
رايج است. اين نوع مواد غذايی معموالً از نظر مواد مغذی بويژه 
در  و  فقیرند  فولیک  اسید  و   C، A  ،B2 ويتامین  کلسیم،  آهن، 
بطور  و  بشوند  سنتی  و  خانگی  غذاهای  جايگزين  که  صورتی 
مداوم مصرف شوند بدن با کمبودهای ويتامین و امالح که برای 
به  بايد  نیازند مواجه می شود.  بدن مورد  فعالیتهای حیاتی  تنظیم 
افراط  نوع غذاها  اين  توصیه شود که در مصرف  دانش آموزان 
معمول  و  از غذاهای سنتی  بیشتر  برنامه غذايی خود  در  و  نکنند 

خانواده و از چهار گروه غذايی اصلی استفاده نمايند.
بجای 3وعده اصلی و بل حجم زياد 5-4وعده غذای سبک میل 
استفاده کنند  پز بجای سرخ کرده  بخار  آبپز و  از غذاهای  کنند 
غذا را بخوبی جويده و به آرامی میل کنند بعد از صرف غذا کمی 
پیاده روی کنند از غذاهای چرب و پرادويه بخصوص تند کمتر 
استفاده کنند مصرف شکالت، قهوه، چای، نوشابه های گازدار 
و ساير نوشیدنیهای حاوی کافئین را قطع کنند از مصرف سرکه 
همراه ساالد بپرهیزند و از غذاهائی که اسید اضافی معده را جذب 
می کنند مانند شیر، تخم مرغ و يا غذاهای نشاسته ای استفاده کنند 

در هنگام استراحت زير سر را باالتر از سطح بدن قرار دهند
مهسا ساالری واحد تغذيه مرکز بهداشت شهرستان بافت

رژیم غذایي مناسب براي افراد میانسال
مصرف ماهي به دلیل داشتن چربي امگا 3 نقش بسیار مهمي در پیشگیري 
از بیماري هاي قلبي ـ عروقي و فشار خون دارد. متخصصان تغذيه توصیه 

مي کنند که حداقل هفته اي دو بار ماهي مصرف شود.
غذا،  بهبود طعم  نیاز،  مورد  انرژي  از  بخشي  تامین  براي  مصرف چربي 
کمک به جذب ويتامین هاي محلول در چربي و تامین اسیدهاي چرب 
ضروري الزم است؛ اما مصرف زياد چربي سبب چاقي، بیماري هاي قلبي 

ـ عروقي، فشار خون باال، ديابت و برخي سرطان ها مي شود.
شده  سرخ  غذاهاي  مصرف  کاهش  مضر،  چربي  مصرف  کاهش  براي 
)چیپس، زولبیا، بامیه و...( کاهش مصرف ته ديگ، کاهش مصرف سس 
باال )زرده تخم مرغ، کله و  و کاهش مصرف غذاهاي حاوي کلسترول 
و  داد. سوسیس  قرار  توجه  مورد  بايد  را  و...(  کالباس  پاچه، سوسیس، 
کالباس جزو غذاهاي پرچرب محسوب مي شوند و بهتر است همراه اين 

محصوالت سبزيجات خام مصرف شود.
ماهي ها از گاوها بهترند

با توجه به اين که گوشت قرمز از مواد غذايي پرچربي محسوب مي شود، 
مقدار  به  ماهي  و  ماکیان  و  بهتر است گوشت سفید شامل مرغ  بنابراين 
بیشتري در برنامه غذايي روزانه گنجانده شوند. در افراد کم خون نبايد 
گوشت قرمز را حذف کرد. هنگام مصرف گوشت قرمز چربي هاي قابل 

رويت و هنگام مصرف مرغ، پوست آن را بايد جدا کرد.
مصرف ماهي به دلیل داشتن چربي امگا 3 نقش بسیار مهمي در پیشگیري 
از بیماري هاي قلبي ـ عروقي و فشار خون دارد. متخصصان تغذيه توصیه 

مي کنند که حداقل هفته اي دو بار ماهي مصرف شود.
منابع پروتئین  بهترين  از  انواع گوشت و  براي  حبوبات جايگزين خوبي 
گیاهي محسوب مي شوند. توصیه مي شود حبوبات هفته اي 2 بار در برنامه 
غذايي در نظر گرفته شود. براي پیشگیري از نفخ، حبوبات بايد قبل از 
مصرف به مدت حداقل 12 ساعت در آب خیسانده شده و آب آن دور 
ريخته شود.دانه هاي روغني و مغزها جايگزين ديگري براي انواع گوشت 
محسوب مي شوند. افزايش مصرف دانه هاي روغني )بادام، گردو، فندق، 
کلسترول  افزايش  و  ال(  دي  )ال  بد  کلسترول  کاهش  سبب  و...(  پسته 
براي  نیز  را  انواع آجیل  تعادل در مصرف  ال( مي شود.  )اچ دي  خوب 

جلوگیري از افزايش وزن بايد مورد توجه قرار داد.
شیر بنوشید

گروه لبنیات کلسیم مورد نیاز بدن را تامین و از پوکي استخوان پیشگیري 
سال   50 تا   20 گروه  براي  الزم  دريافتي  غذاي  کلسیم  مقدار  مي کنند. 
و 200  هزار  باالتر يک  و  براي 51 سال  و  میلي گرم  هزار  روزانه يک 

میلیگرم است.
میوه ها و سبزيجات، راز سالمتي

مصرف منظم میوه و سبزي، تامین انواع ويتامین ها از جمله ويتامین هاي 
A،E و C، تامین برخي امالح و مواد معدني مانند سلنیوم و روي، تامین 
مهم ترين  مي شود.  را سبب  آنتي اکسیدان ها  تامین  و  بدن  نیاز  مورد  فیبر 
تاثیر مصرف میوه و سبزي پیشگیري از اثرات مخرب راديکال هاي آزاد 
در بدن انسان است که تحت تاثیر فرآيند اکسیداسیون، آلودگي هوا و 
تخلیه اليه ازن، مصرف اسیدهاي چرب ترانس در غذاهاي سرخ شده و 

غذاهاي آماده ايجاد مي شوند.
آب را فراموش نکنید

آب  به  نیاز  وزن  افزايش  با  است.  نیاز  مايعات  و  آب  لیوان   8 روز  هر 
را  مصرفي  آب  بدن،  وزن  کاهش  براي  باشد  يادتان  و  مي يابد  افزايش 

کاهش ندهید.
ندا نیک طبع واحد تغذيه مرکز بهداشت شهرستان بافت

حسابداری
شاخه های  زير  از  يکی  و  می شود  خوانده  تجارت  زبان  حسابداری  علم 
مالی،  گزارش های  تهیه  طريق  از  ؛چون  است  انسانی  علوم  رشته های 
اشخاص ذی نفع  اختیار  در  اقتصادی  واحدهای  درباره  را  اطالعات الزم 
و ذی عالقه و ذی حق قرار می دهد. اين اشخاص شامل مديران، صاحبان 
سرمايه، اعتبار دهندگان، سازمان های مالی و اقتصادی دولت و از اين قبیل 
هستند. از منظری ديگر در اين خصوص از تئوری حسابداری مالیاتی نوشته 
دکتر سجاد نجفی حسابدار ارشد يکی از شرکتهای تولید روغن میتوان 
 Accounting نام برد واز حسابداری با نام سیستم اطالعاتی حسابداری
اطالعات  پردازش  برای  که  می شود  ياد   Information System
و  تجاری  واحدهای  و  سازمان ها  بر  مؤثر  مالی  رويدادهای  به  مربوط 
گزارش اثرات اين گونه رويدادها به تصمیم گیرندگان، طراحی شده است.

از  است  عبارت  حسابداری  حسابداری«:  تئوری  اساسی  »بیانیه  طبق 
اقتصادی  اطالعات  گزارشگری  و  ثبت  و  اندازه گیری  شناسايی،  فرايند 
اطالعات. استفاده کنندگان آن  به وسیله  برای تصمیم گیری های آگاهانه 

اساس ديدگاهی جامع،  بر  تعريف آورده است  اين  بیانیه در تشريح   ]3[
»اطالعات حسابداری« را می توان »اطالعات اقتصادی« تلقی کرد.

گاهی اوقات به اشتباه از مفهوم دفترداری برای تعريف حسابداری استفاده 
می شود؛ درحالیکه دفترداری بخشی از حسابداری است . دفترداری عبارت 
است از: فن ثبت، طبقه بندی و خالصه سازی مبادالت واحد تجاری. البته 
امروزه  اما  می شد.  انجام  دفاتر حساب  در  در گذشته صرفاً  عملیات  اين 
رايانه  توسط  افزارهای حسابداری  نرم  از  استفاده  با  ثبت های حسابداری 
انجام می شود. حسابداری مفهوم وسیع تری از دفترداری را دربر می گیرد. 
از  همه حسابداران  است.  از وظايف حسابدار  بخشی  دفترداری  واقع  در 
و  حسابداری  شده  پذيرفته  اصول  عنوان  تحت  يکسان  قواعد  مجموعه 

استانداردهای حسابداری برای تهیه گزارش های مالی استفاده می کنند.
را  مالی  گزارش های  تهیه  اساس  روزمره،  معامالت  به  مربوط  اطالعات 
تشکیل می دهد. در واحدهای بازرگانی، فعالیت هايی نظیر خريد و فروش 
کاال، خريد ماشین آالت و پرداخت هزينه های جاری مانند اجاره، حقوق، 

بهای آب و برق از جمله معامالت روزمره است. 
فرزانه جهانداری واحد حسابداری مرکز بهداشت شهرستان بافت

 شرح وظایف واحد درآمد
اطالع رسانی  )سیستم   HIS برنامه  اجرای  بر حسن  نظارت  و  1(پیگیری 

بیمارستانی(
کلیه  ثبت  جهت  در  بیمارستانی  مختلف  های  بخش  پرسنل  آموزش   )2

خدمات انجام شده به بیمار و واحد های سرپايی و بستری
3(پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها

بازگشت  و  آنها  4(پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسايی علل 
آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات

انجام  خدمات  و  پروسیجرها  و  پزشکان  کارکرد  ماهانه  گزارش  5(تهیه 
شده برای بیماران

6(برنامه بازديد از بخشهای بیمارستان و نظارت بر حسن اجرای عملکرد 
بخشها

7(جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمايشگاه ، 
. HIS آشنايی با برنامه،

8(دريافت مابه التفاوت از بیمار در خصوص دارو و لوازم مصرفی که در 
تعهد سازمان های بیمه گر نمی باشد .

9(تهیه جداول هزينه و درآمد بخشهای بیمارستانی
11(تهیه درصد کسورات به صورت ماهانه

16(ارسال صورتحسابها به سازمان های بیمه گر در فرصت تعیین شده
افزايش  و  کسورات  از  جلوگیری  منظور  به  ای  بیمه  اسناد  17(کنترل 

درآمدی
18(نظارت بر حسن اجرای قوانین شورای عالی بیمه با بررسی کسورات 

سازمان های بیمه گر
19(سازمان دهی فعالیتهای مربوطه به واحد درآمد و تقسیم مسئولیت

20(اتخاذ راه کارهای عملیاتی به منظور افزايش درآمد
21(ارسال آمارهای مالی )بصورت دوره های روزانه آمار MCMC , و 
يک ماهه آمار HSE و 6 ماهه مثل مصدومین ترافیکی ، و نیازمندان به 

معاونت درمان و وزارتخانه(
اشرف آقا جانی واحد اسناد پزشکی مرکز بهداشت شهرستان بافت

اسناد پزشکی
 شرح وظايف واحد :

جمع آوری ماهیانه مدارک پزشکی و نسخ بیمه ای از کلیه مراکز بهداشتی 
- درمانی شهری و روستايی , اورژانسها , پايگاهها , آزمايشگاهها
راديولوژی ها وزايشگاههای تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 * بررسی و ثبت رايانه ای کلیه مدارک پزشکی و نسخ بیمه ای و ارائه 
آنها به سازمانهای بیمه گر

*جمع آوری ماهیانه نسخ بیمه روستايی از مراکز درمانی- داروخانه ها- 
آزمايشگاهها و 

*راديولوژی های طرف قرارداد مرکز بهداشت شهرستان کرمان و بررسی 
و محاسبه بهای 

*داروهای تحويل و خدمات تشخیصی ودرمانی انجام شده جهت پرداخت 
توسط واحدامور مالی بر اساس تعرفه های موجود به مراکزپزشکی مربوطه

*  ارائه آمار به واحدهای مربوطه در مرکز بهداشت شهرستان کرمان و 
مرکز بهداشت استان

علوم  دانشگاه  درآمد  واحد  به  مرکز  درآمدهای  به  مربوط  آمار  ارائه   *
پزشکی کرمان.

* ارائه ريز هزينه های مربوط به وسايل مصرفی و خدمات پزشکی رايگان 
انجام شده جهت حادثه ديدگان سوانح رانندگی به همراه مدارک مربوطه 

به معاونت درمان.
* تهیه و ابالغ تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی به مراکز مربوطه.

* تهیه عملکرد ماهیانه پزشکان و دندانپزشکان شاغل در مراکز درمانی 
وابسته به مرکز 

*بهداشت شهرستان کرمان و ارائه آن به مقامات ذی ربط.
فرشته کردستانی) واحد اسناد پزشکی مرکز بهداشت شهرستان بافت(

بیماری اوتیسم
اوتیسم، يک اختالل رشد است که در سه سال اول زندگی ظاهر 
می گردد. اوتیسم با تأثیر بر روی مغز کودک، رفتارهای اجتماعی 

و مهارت ارتباط برقرار کردن را مختل می کند.
اوتیسم بیماری نیست به دلیل آن که بیماری پاسخ پاتوفیزيولوژيک 
به يک محرک خارجی) مثل میکروب ها( و يا داخلی) مثل سلول 
های  فعالیت  در  تفاوت  علت  به  اختالل  اما  است؛  سرطانی(  های 
ساختاری يا عملکردی اجزای بدن حاصل می شود. در ايران از هر 

150 نوزاد، يک کودک مبتال به اختالل اوتیسم می شود.
تشخیص اختالل اوتیسم

تشخیص اختالل اوتیسم طبق رفتارهای شخص مبتال است. ناتوانی 
در برقراری ارتباطات اجتماعی، حساسیت به نور و صدا، سکوت، 
پرهیز  يا صورت،  بدن  غیرعادی  و حرکات  پرخاشگری، حاالت 
از برقراری تماس چشمی، تأخیر در يادگیری حرف زدن و لحن 

يکنواخت از عالئم اختالل اوتیسم هستند.
با  را  اين عالئم  يا همه  امکان دارد يکی  اوتیسم  به  مبتالء  شخص 
شدت های مختلف از خويش نشان دهد. اگر کادر درمان دانش 
و امکانات کافی برای تشخیص اوتیسم را نداشته باشند، امکان آن 
بدون  و  تشخیص  بدون  اختالل  اين  به  مبتالء  فرد  که  دارد  وجود 

گرفتن درمان کافی به حال خود رها شود.
سنین  در  آن  شناسايی  ولی  ندارد  درمان  اوتیسم  اختالل  گرچه 
نوباوگی بسیار دارای اهمیت است به دلیل آن که هرچه آموزش 
های ويژه به کودکان مبتال سريعتر صورت گیرد، امکان بهبود آن 

ها بیشتر می شود.
علت بیماری اوتیسم

دلیل واقعی اوتیسم هنوز مشخص نیست، ولی مطالعاتی در رابطه با 
علت بروز اين بیماری در حال انجام است. به نظر می رسد مساله 
بیماری  اين  بیشتر دچار  مثال دوقلوها  به عنوان  باشد.  ژنتیک مهم 
می شوند تا يک برادر و خواهر. اختالل کروموزومی و مشکالت 
اين  علل  ديگر  است.  شده  مشاهده  اوتیسمی  اشخاص  در  عصبی 
تغییرات  غذايی،  شامل:رژيم  نرسیده(  اثبات  به  هنوز  که  بیماری) 
مجرای گوارشی، مسمومیت با جیوه، عدم استفاده از ويتامین ها و 

امالح و حساسیت به واکسن است.
ياسر کاووسی بهداشت عمومی مرکز بهداشت شهرستان بافت

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139560319013001089مورخ 1395/12/23هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای احسان مهدی پور فرزند حمدا... به شماره شناسنامه 
244 صادره از رابر در ششدانگ  يک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 167/40 مترمربع 
پالک 4196 فرعی از 12- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1043 فرعی از 12-اصلی قطعه يک 
بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان امام خامنه ای کوچه 4 خريداری از مالک رسمی  آقای اسدا...

مهدی پور مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
تسلیم و  اداره  اين  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهي  انتشار  تاريخ  از  توانند  باشند مي 
پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/11
محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف111(

آگهی دعوت )نوبت دوم( 
به اطالع سهامداران محترم می رساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
کشاورزی صفا دشت کشت مورخ 98/10/30 روز دوشنبه  راس ساعت 
از کلیه سهامداران دعوت  لذا  برگزار می گردد.  15 در محل شرکت 

بعمل می آيد 
دستور کار جلسه: 

1-تغییر موضوع و اصالح اساسنامه 
2-افزايش سرمايه 

هیئت مديره شرکت صفا دشت کشت 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 9809973470800050 صادره از شعبه 
دوم حقوقی دادگستری بافت و در پرونده کالسه 980338 اجرايی در نظر دارد يک دستگاه اتومبیل 
سواری چری به شماره پالک 94 ق 735 ايران 45 مدل 1396 به شماره موتور 001371 شماره شاسی 
1001383 به مالکیت آقای منصور شمس الدينی فرزند امیدعلی مشکی رنگ با گیربکس دنده اتومات 
دارای بیمه نامه شخص ثالث الستیک 50 درصد و صرفاً گوشه راست سپر جلو رنگ پريدگی دارد 
 1/400/000/000( ريال  میلیون  و چهارصد  میلیارد  يک  کارشناسی  قیمت  به  را  دارد  تعدادی خط  و 
مديران خودرو  اتومبیل مذکور در رهن شرکت صنايع خودرو سازی  برساند )ضمناً  به فروش  ريال( 
می باشد که مبلغ رهن پس از انجام مزايده و پس از استعالم از شرکت مذکور از کل مبلغ کارشناسی 
لذا مزايده در تاريخ 1398/11/7 روز دوشنبه ساعت 10 صبح در محل اجراي احکام  کسر میگردد( 
قیمت  و  گردد  مي  خاتمه   11 ساعت  و  برگزار  دادسرا  نماينده  حضور  با  بافت  شهرستان  دادگستري 
ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ما بقی ظرف مهلت معین 
از برنده اخذ خواهد شد. در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و 
از  تا  مدت 5 روز قبل  توانند  مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي 
روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از اتومبیل مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الک ومهر 
شده تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمانید.و برنده مزايده بايد ده درصد 
مبلغ بها)کارشناسی را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد و به درخواستهای که بعد از ساعت شروع 
مزايده بهاجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد، ضمناً آدرس اتومبیل مذکور: 

شهرستان بافت پارکینگ امین گستر می باشد ) م الف 179(
 محمد حسین نصیری مقدم-دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي حصروراثت
 980511 شماره  دادخواست  شرح  به   34 شناسنامه  داراي  غالمعباس  فرزند  الرستانی  وحید  آقای 
تاريخ  در   161 شناسنامه  به  میرمحمد  فرزند  الدينی  تاج  مرصع  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/10/8 

1398/9/9 در شهر رابر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-وحید الرستانی به ش ش 34 متولد 1342 فرزند متوفی.

2- آذرالرستانی به ش ش 77 متولد 1337 فرزند متوفی.
3- عبدالمجید الرستانی به ش ش 3423 متولد 1335 فرزند متوفی.

4- عبدالحمیدالرستانی دولت آباد به ش ش 13 متولد 1333 فرزند متوفی 
يا  دارد  اعتراض  چنانچه کسی  و  درج  محلي  کثیراالنتشار  روزنامه  از  يکي  در  نوبت  يک  مراتب  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
خواجه حسنی-دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رابر

پلیس ما باشید 
دفتر نظارت همگانی بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمان 

پل ارتباطی مردم با مسئوالن انتظامی استان است و با تلفن 197 آماده دريافت انتقاد،پیشنهاد،شکايت و تقدير از عملکرد پلیس 
در سراسر استان می باشد.

آدرس:کرمان- خیابان شهید ناصر فوالدی)عباس صباحی( جنب پلیس آگاهی 
تلفن:197 و 0342185736 صندوق پستی:76175-197 

دفتر نظارت همگانی بازرسی ف.ا.ش بافت 

عامل اصلی نزاع در فروشگاه زنجیره ای 
کرمان دستگیر شد

دستگیری  از  کرمان  استان  عمومی  امنیت  پلیس  سرپرست 
عامل اصلی شرارت که در آبان ماه سال جاری به يکی از 
فروشگاه های زنجیره ای شهر کرمان حمله و اقدام به قدرت 

نمايی با سالح سرد و رعب و وحشت کرده بود، خبر داد.
سرهنگ "اصغر زاهدی" گفت: در پی يک نزاع و درگیری 
دسته جمعی در 27 آبان ماه سال جاری توسط عده ای از 
جوانان با استفاده از سالح سرد در مقابل يکی از فروشگاه 
تخريب  به  منجر  که  کرمان  شهر  در  ای  زنجیره  های 
درگیری  و  مردم  بین  در  و وحشت  ايجاد رعب  فروشگاه، 
با ماموران شده بود، موضوع به صورت ويژه در دستور کار 

ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت. 
وی  افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد سه 
نفر از جوانان با هدايت عامل اصلی در مقابل اين فروشگاه، 
اقدام به يک نزاع دسته جمعی و قدرت نمايی با سالح سرد 
کرده که اين دعوا به داخل فروشگاه کشیده و منجر به ايجاد 
رعب و وحشت در بین مردم و نهايتا تعطیلی فروشگاه می 

شود.
ماموران  ضربتی  اقدام  با  کرد:  تصريح  زاهدی  سرهنگ 
کالنتری 16 سه نفر از عامالن نزاع و درگیری بالفاصله در 
اصلی  عامل  و  قانونی  مراجع  تحويل  دستگیر،  محل  همان 

موفق به فرار می شود.
اين متهم که بیش از يک ماه متواری  افزود: مخفیگاه  وی 
از  اقدامات اطالعاتی در يکی  با  و تحت تعقیب پلیس بود 
خیابان های شهر کرمان شناسايی و با اقدام ضربتی و با حکم 
امنیت  پلیس  به  و  دستگیر  مخفیگاهش  در  متهم  قضايی، 

عمومی انتقال داده شد.
با  کرد:  نشان  خاطر  استان  عمومی  امنیت  پلیس  سرپرست 
در  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  متهم،  صريح  اعتراف 

اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
شرارت  و  ناامنی  هرگونه  با  پلیس  که  اين  به  اشاره  با  وی 
امنیت  و  نظم  بخواهند  که  افرادی  کند گفت:  می  برخورد 
شهر را خدشه دار کنند بدانند که با برخورد قاطعانه و جدی 
پلیس مواجه شده و فرصتی برای جوالن شرارت های خود 

نخواهند يافت.



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
انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

عشايری  بسیج  مسئول  محمدی  هادی  سرهنگ 
عشاير  شهدای  يادوراه   : کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه 
که 3 بهمن ماه برگزار می شود از نفرات برتر اين 

هنرواره تجلیل به عمل می آيد
عشايری  بسیج  مسئول  محمدی  هادی  سرهنگ 
سپاه ثاراهلل استان کرمان در گفتگو با ” راه آرمان 
يادوراه شهدا عشايررا چنین  برگزاری  از  ” هدف 
با سه رويکرد  يادواره   اين  برگزاری  عنوان کرد: 
خدمات رسانی، فرهنگی و وحدت اقوام و مذاهب 
با توجه به اينکه ما در استان 19 هزار جمعیت اهل 

تسنن داريم هدف گذاری شد.
 4 در  ما  فرهنگی  های  برنامه  داد:  توضیح  وی 
شهرستان رابر، سیرجان، نرماشیر برگزار شد و در 
هفته آينده هم يک يادواره  در ريگان برگزار می 

شود.
به  يادواره شهدا  برنامه های  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
يادواره   15 کنون  تا  داشت:  اظهار  ای  منطقه  صورت 

شهدا در پايگاههای بسیج استان برگزار شده است.
سرهنگ هادی محمدی افزود: از ديگر برنامه ها ديدار 

که  است  بوده  استان  شهید  خانواده   300 از  بیش  با 
توسط پاسداران شهرستانها اجرا شده است.

عشاير  شهدای  هنرواره  يک  اينکه  بابیان  محمدی 
زمان  در  رونمايی شد گفت:  دانشگاه جیرفت  توسط 
يادوراه شهدای عشاير که 3 بهمن ماه برگزار می شود 

از نفرات برتر اين هنرواره تجلیل به عمل می آيد
نقطه    4 در  رسانی   خدمت  کرد:  تصريح  وی 
استان پیگیری شده است ، در بافت 800 میلیون 
پنل  خريد  برای  بافت  فرماندار  توسط  تومان 
های خورشیدی و عشاير منطقه ارزوئیه و بافت 
اختصاص پیدا کرده و چند دکل صدا و سیما هم 

در رابر افتتاح شده است.

سرهنگ محمدی عنوان کرد: در شرق استان هم 
مشکالت  تا  هستیم  راهداری  با  رايزنی  در حال 

تعدادی از راه های روستايی مرتفع شود.
اينکه جمعیت  پايان توضیح داد:علیرغم  وی در 
کل  4درصد  به  نزديک  تقريبا  استان  عشاير 
عشاير  اما جمعیت شهدای  است  استان  جمعیت 
دهند؛  می  تشکیل  را  استان  شهدای  کل  درصد   23
به همین دلیل بررسی ظرفیت های شهدای عشاير در 
40سال انقالب اسالمی، معرفی آنها و فرهنگ عشاير 

در ستور کار ما است.

بزرگداشت حماسه 9دی روز بصیرت با حضور مردم 
واليتمدار ارزوئیه در مصلی قدس شهرستان برگزار 

شد.
ارزوئیه ضمن خوش آمد  امام جمعه  اين  مراسم   در 
مراسم  در  انقالبی  مردم  ازحضور  تشکر  و  گويی 
پاسداشت  روز  امروز،  گفت:  9دی  بزرگداشت 
و  مومن  مردم  جانبه  همه  حمايت  و  آفرينی  حماسه 
انقالبی ايران اسالمی از جمهوری اسالمی و بعیت با 
واليت است، و حضور شما نوجوانان و جوانان نشان 
از آن دارد که شما پای انقالب و آرمان های انقالب 

ثابت قدم ايستاده ايد.
وی افزود: در 9دی آحاد مردم  واليتمدار ايران  اسالمی 
با حضور خود در عرصه دفاع از اسالم ناب، به فتنه و فتنه 
گری پايان  دادند و بصیرت خود را به همگان نشان دادند.

اقشار  میلیونی  و  اين حضور خود جوش  داد:  ادامه  وی 
مختلف مردم در سراسر ايران اسالمی دشمنان داخلی و 
خارجی را مايوس و نقشه های شوم آنان را نقش بر آب 

کرد.
قبل  سال   10 حدود  گفت:  پور  نصراله  االسالم  حجت 
صهیونیستی  ی  فتنه  يک  با  ايران  اسالمی  جمهوری 
آمريکايی روبه رو شدند و قراردادن مردم در برابر نظام 
هدف اصلی دشمن در فتنه88 بود و نوک پیکان  حمله 
فتنه گران  سمت واليت فقیه بود، آنان انتخابات را بهانه 

کرده بودند و اصل نظام را نشانه گرفته بودند.
امام جمعه ارزوئیه اظهار داشت: در حقیقت در روز 9دی 
حضور مردم آتش فتنه را خاموش کرد و دست قدرت 
رهبر  گفته ی  به  بود،  مشهود  کامال  قضايا  اين  در  الهی 
معظم انقالب روز 9 دی يوم ا… و باطل السحر فتنه بود.

بصیر  انسان  های  ويژگی  به  ارزوئیه همچنین  امام جمعه 
که  پرداخت  السالم(  علی)علیه  امیرالمومنین  ديدگاه  از 
نیست،  نگر  سطحی  و  ظاهربین  بصیر  انسان  فرمودند: 
بیند و می شنود مورد بررسی قرار می  هرچه را که می 

دهد، از گذشته ها عبرت میگیرد.
وی تصريح کرد: يکی از راه های بصیرت جامعه نگاه به 
تاريخ و حوادث گذشته است که با تحلیل و بررسی اين 

مورد از فتنه های بسیار جلوگیری میشود.
امام جمعه ارزوئیه عنوان کرد: اگر فتنه بازخوانی و تحلیل 
نشود دوباره تکرار میشود و اين همان تکرار تاريخ است 

و امروز تبیین عرصه ی فتنه ضرورت دارد.
وی به تبیین فتنه ی 88 و عوامل فتنه از جمله شخصیت 
ها و اماکن پرداخت و سناريوی طراحی فتنه را از خارج 
کشور دانست و اظهار کرد: انتخابات فقط بهانه ای بود 

در دست دشمن چرا که از پیش طراحی شده بود.
اين مراسم همچنین با حماسی خوانی حاج علی ساجدی 

مداح اهل بیت علیهم السالم از قم همراه بود.

شهرستان  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
اسالمی  انقالب  امتحان  ارزوئیه گفت: 
مختلف  های  عرصه  در  تاکنون 
سیاسی  و  فرهنگی  نظامی،  اقتصادی، 
موارد  اين  از  يکی  و  است  داده  رخ 
با  آن  شروع  که  است  حکمیت  بحث 
فتنه 88 بود که مردم موفق شدند نمره 
کسب  را  عظیم  آزمون  اين  در  قبولی 

کنند.
در  کاخ  اسماعیل  پاسدار  سرگرد 
 9 حماسه  های  دستاورد  خصوص 
فتنه 88  های  عبرت  و  ها  و درس  دی 
اظهار کرد: در حال حاضر بايد با نگاه 
و  انقالب  فلسفه  به  تمدنی  عینک  و 
اتفاقاتی که رخ می دهد نگريسته شود 
چرا که اين  نگاه بسیاری از مشکالت ما 

را حل می کند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ارزوئیه تصريح 
که  دهد  می  نشان  تاريخ  های  انقالب  بررسی  کرد: 
خداوند اين انقالب ها را مورد آزمايش قرار می دهد 
و انقالب ما هم از اين آزمايش مستثنی نبوده و نخواهد 

بود.
انقالب  آزمايش  داد:  ادامه  کاخ  اسماعیل  سرگرد 
اقتصادی،  مختلف  های  عرصه  در  کنون  تا  اسالمی 
نظامی، فرهنگی و سیاسی رخ داده است و يکی از اين 
موارد بحث حکمیت است که شروع آن با فتنه 88 بود 
و مردم رد حماسه 9 دی موفق شدند نمره قبولی در اين 

آزمون عظیم را کسب کنند.
جنگ  در  عاص  و  عمر  فتنه  ماجرای  به  اشاره  با  وی 

صفین، خاطر نشان کرد: در گذشته در تاريخ اسالم  نیز 
فاصله  اشتر 10 ضربه شمشیر  مالک  در جنگ صفین 
واسطه  به  ولی  کند  جدا  را  معاويه  گردن  تا  داشت 
اختالف  مسلمانان  بین  عاص  و  عمر  نام  به  شخصی 
قدرت  که  شد  فراهم  غبارآلودی  فضای  و  انداختند 
تصمیم گیری برای مسلمانان دشوار شد که متاسفانه به 
دلیل نداشتن بصیرت، مردم فلسفه وجود امام را درک 

نکردند و قافیه را باختند.
ارزوئیه گفت:  ناحیه مقاومت بسیج شهرستان  فرمانده 
ولی  باطل سخت شد  و  نیز تشخیص حق  فتنه 88  در 
نشان دادند که حق  با حضور در حماسه 9 دی  مردم 
را به خوبی تشخیص دادند و پای امام و انقالب خود 

سربلند  آزمايش  آن  از  ما  و  ايستادند 
بیرون آمديم.

سرگرد اسماعیل کاخ با بیان اينکه هنوز 
9 دی های زيادی در پیش داريم، عنوان 
نماد  عنوان  به   88 سال  ماه  9 دی  کرد: 
انتخاب  آينده  های  فتنه  برای  بصیرت 
که  باشیم  داشته  خاطر  به  همیشه  تا  شد 
دشمن برای تسلط بر ما از هیچ کوششی 
هوشیار  همیشه  بايد  و  کند  نمی  دريغ 

باشیم.
وی يادآور شد: در فتنه 88 همه به جنبه 
استکبار  تهديدات  و  گونه  فتنه  های 
از  بايد  که  حالی  در  کنند  می  جهانی 
بررسی  مورد  هم  داخلی  های  جنبه 
قرار گیرد که شخصی به نام میر حسین 
عنوان   به  که  زمانی  همان  از  موسوی 
جای  به  کرد  می  فعالیت  وزير  نخست 
و  بود  مسلمانان  دنبال جمهوری  به  اسالمی  جمهوری 

اين نکته حائز اهمیت است.
افزود:  ارزوئیه  بسیج شهرستان  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
سرانجام اين عنصر فتنه در سال 88 تفکر اصلی خود را 
به نمايش گذاشت لذا بايد تالش کرد که با هوشیاری 
مسند  بر  تفکراتی  چنین  با  افرادی  ندهیم  اجازه  خود 

قدرت سوار شوند.
گام  در  کرد:  مطرح  پايان  در  کاخ  اسماعیل  سرگرد 
دوم انقالب اسالمی همانطوری که مقام معظم رهبری 
تاکید کردند بايد به دنبال تشکیل دولت اسالمی باشیم 
و اين امر جز با بصیرت، هوشیاری به موقع مردم امکان 

پذير نیست.

استان کرمان  دانشگاه آزاد اسالمی  رئیس 
مالی  منابع  آموزشی  دوره  برگزاری  از 
کارشناسان  و  دهیاران  ويژه  دهیاری ها 
اين  توسط  ارزوئیه  شهرستان  مالی  و  فنی 

دانشگاه خبر داد.
به  اشاره  با  منظری توکلی  علیرضا 
توسط  گوناگون  دوره های  برگزاری 
کوتاه مدت  تخصصی  آموزش های  مرکز 
کرمان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
با  منعقدشده  تفاهم نامه  »طبق  کرد:  اظهار 
آموزش های  شد  مقرر  کرمان  استانداری 

دانشگاه  توسط  کرمان  استان  دهیاری های  تخصصی 
آزاد اسالمی صورت پذيرد.«

وی با بیان اينکه نخستین جلسه به میزبانی واحد کرمان 
برگزار شد، افزود: »اين دوره آموزشی با موضوع منابع 
کارشناسان  و  دهیاران  استفاده  برای  دهیاری ها  مالی 
فنی و مالی شهرستان ارزوئیه در اين شهر برگزار شد.«

منظری توکلی درباره استفاده از ظرفیت باالی دانشگاه 
در زمینه آموزش عنوان کرد: »دانشگاه آزاد اسالمی 
استادان  آموزشی،  فضای  و  امکانات  از  بهره گیری  با 

دلسوز  کارکنان  و  مجرب  علمی  هیئت  اعضای  و 
می تواند مکان مناسبی برای ارائه خدمات آموزشی به 

دستگاه ها و نهادهای اجرايی در کشور باشد.«
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان با قدردانی 
برای  کشور  وزارت  در  که  خوبی  بسیار  روند  از 
شده  پیش گرفته  در  کارکنان  علمی  سطح  افزايش 
است، مطرح کرد: »از آنجا که دانشگاه آزاد اسالمی 
در حال حرکت برای رسیدن به دانشگاه پیشرو و فناور 
است؛ بنابراين همکاری با استانداری می تواند برکات 

زيادی داشته باشد.«

گرامیداشت حماسه ۹دی، روز بصیرت در ارزوئیه مسئول بسیج عشايری سپاه کرمان خبر داد؛

خرید پنل های خورشیدی برای عشایر منطقه ارزوئیه و بافت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ارزوئیه:

حماسه ۹ دی نمره قبولی ملت ایران در آزمون انقالب بود

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان عنوان کرد؛
آموزش  تخصصی دهیاری های استان کرمان توسط دانشگاه آزاد اسالمی


