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بافت

سهم یک درصدی بودجه فرهنگی ادارات 
صرف تولید محتوا شود                            2

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

انتخابات به عنوان يک رفتار سیاسی، مبیِن مرتبه ای از مشارکِت سیاسی 
است که هر جامعه و هر فردی در جامعه بر اساِس فهِم سیاسی خود در 
تغییر در آن شرکت می  و  محیِط جغرافیايی، جهت حمايت، اصالح 
کند و بخشی از اراده مردم را در اداره امور به وکیِل منتخب واگذار 
می نمايد.  در اين راستا نگاهِ دقیق و عمیق به جريان های پیشین و پسین 
سیاست های رفتاری فی ما بین سیاسیون شهرستان های ابر يادآور قصه 
يا  و  فردی  منافع  حفظ  و  بیشتر  امتیازهای  کسب  برای  طوالنی  های 
گروهی بوده است تا جايی که اين مناسباِت ناموزون حتی در بدنه عواِم 
نیز نفوذ کرده است و دخالت دادن  بیرون از سیستِم حاکمیِت دولتی 
مستقیم آنان در بطن مسائل مذکور، اذهان مردم را به جای مطالبه ی 
حقوِق عمومی از وکالی منتخب خويش، به سمت نفع گرايی شخصی 
با بررسی دقیق اين موضوع واضح و مبرهن است  سوق داده است. و 
که يکی از موانِع جدی ضعف عملکرد نمايندگان مناطق توسعه نیافته 
به وظايف  نپرداختِن  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  ای همچون شهرستان های 
در  نماينده  انفرادی  تالش  و  ای  های جزيره  فعالیت  نمايندگی،  ذاتی 
حوزه اختیارات و وظايف آنان است. جريان ها و گروه های سیاسی 
در بحبوحه انتخابات، افرادی با سوابق مختلف را در معرض رای مردم 
قرار می دهند و بعضا هیچ شناخت خاصی در مورد توانايی نامزد مورد 
انتخاِب شخص،  از  ندارند و پس  امور محوله  اداره  نظر در خصوص 
ضعف و کاستی های نهفته وی بروز می کند. لذا تجربه ی مناطق بهره 
مند از توسعه و نقش آفرينی نمايندگان آن ها نشان می دهد که تسلط 
نمايندگان در حوزه توسعه و برنامه ريزی و قدرت رايزنی و مذاکره 
از  مندی  بهره  برای  آنان  موفقیت  در  مهم  عوامل  عنوان  به  تواند  می 
امکانات و توسعه مناطق محروم باشد. بر همین اساس در شهرستان های 
ابر با توجه به تجربه دور قبل اين بار با آگاهی و اعتماد کامل از دکتر 
حمدا... منظری حمايت می کنیم چون وی را مديری اليق، سخنور، 
باسواد، باتجربه و صادق می دانیم و بی شک کاريزمای مديری مستعد 
کسب  جهت  در  گامی  مردمی،  پشتوانه  و  محبوبیت  اين  با  مردمی  و 
امتیازات و اعتبارات ارزشمند از دولت برای شهرستان های محروم ابر 
توکلی  منظری  دکتر حمدا...  سابقه ی  به  می شود،  نگاهی  محسوب 
شخصیت وی را چنین معرفی کرده است که در مقابل حقوق و منافع 
مردم هیچگونه نگرش حزبی و دلبستگی سیاسی به خودش تاکنون راه 

نداده کما اينکه بی توجهی به شخصیت های سیاسی هم نداشته است، 
معنويت  با  سیاسی  کاريزماتیک  های  شخصیت  جمله  از  وی  حقیقتا 
شورای  مجلس  در  ابر  های  شهرستان  مردم  وکالت  قطعا  که  است 
اسالمی را می تواند به خوبی بر عهده بگیرد، و حقوق به يغما رفته ی 
مردم اين ديار پرافتخار را اعاده کند، چرا که جواناِن تحصیل کرده و 
مستعد سه شهرستان، همگام با ايشان احساس امنیت فکری و در نتیجه 
قوت انديشه و شکوفايی را از خود بروز می دهند و اين از اساسی ترين 
نیازهای جامعه جوان، در جهت توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر 
منطقه ای است. البته بیان اين مطلب به معنای ناديده گرفتن توانمندی 
شهرستان  انتخابیه  حوزه  در  مجلس  انتخابات  انقالبی  نامزدهای  ساير 
های بافت، رابر و ارزوئیه نیست. و صرفا به عنوان يک روزنامه نگار 

و پیگیر مسائل سه شهرستان بر حسب وظیفه و بدون هیچ چشمداشتی 
جهت انتخاب اصلح توسط مردم، بر اساس تجربیات و شناخت نسبی 
و مجدد  را خدمتتان گفتم  فوق  مطالب  انتخابات  محترم  نامزدهای  از 
نیز عرض کنم که بر اساس تجربه و بررسی های دقیق، تبحر، تسلط، 
میزان سواد و سخنوری يک نماينده و قدرت رايزنی و مذاکره وی با 
يافتگی  برای توسعه  میزان موفقیت آنان  از عوامل مهم در  دولتمردان 
مناطق محروم محسوب می شود که در میان کانديدای حاضر در سه 
شهرستان دکتر حمدا... منظری توکلی شرايط فوق را بیشتر از سايرين 

داراست.
حسام منظری توکلی

سردبیر روزنامه حکمت :

برای آبادانی شهرستان های ابر، همه با هم یک نماینده 
باتجربه، کاردان، مدیر و توانمند انتخاب کنیم

آگهی مزایده )نوبت دوم(
دستگاه مزايده گذار:اداره آموزش و پرورش شهرستان بافت

موضوع مزايده: اجاره سالیانه چند باب کالس مدرسه شهید عباس امینی، 
سهراب امینی، بهرام اسفنديار پور روستای بنگان و مدرسه شهید دهقانی 

بريدوئیه دشتاب واقع در شهرستان بافت
طريق  از  روز   10 مدت  به  آگهی  درج  تاريخ  از  اسناد:  دريافت  مهلت 

سامانه ستاد ايران
ستاد  سامانه  به  نیاز  مورد  اطالعات  ساير  و  مزايده  اسناد  دريافت  نحوه 

ايران به آدرس  setadiran.ir: مراجعه شود.
ضمناً هزينه نشر آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

آگهی مزایده شماره50980917320000010)نوبت دوم(
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در نظر دارد يک باب کالس درس شهید مطهری 
واقع در شاهماران – وکیل آباد به مدت 6 ماه از طريق مزايده عمومی با بهره گیری از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اجاره دهد.
زمان انتشار در سايت:1398/11/21 

مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهی تا تاريخ 1398/11/30
نحوه دريافت اسناد مزايده:از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مهلت تکمیل و ارسال اسناد مزايده:حداکثر تا ساعت 10 صبح مورخ 1398/12/1 از طريق 
سامانه ستاد 

مديريت  دفتر  محل  در   1398/12/1 مورخ  ظهر   12 مزايده:ساعت  اسناد  بازگشايی  تاريخ 
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 

استان  احمر  هالل  جمعیت  مديرعامل 
نفر   1200 از  بیش  مندی  بهره  از  کرمان 
از خدمات پنج کاروان سالمت و امید در 

استان کرمان خبر داد.
هالل  جمعیت  عامل  مدير  فالح  رضا 
روز های  در  گفت:  کرمان،  استان  احمر 
سالمت  کاروان  سه  فجر  دهه  ايام  پايانی 
بافت  رفسنجان،  شهرستان های  در  امید  و 
نفر  از 1200  بیش  برگزار شد که  و راين 
از خدمات ارائه شده اين کاروان بهره مند 

شدند.
بهداشتی،  خدمات  ارائه  به  اشاره  با  او 
اين  در  شده  ارائه  حمايتی  و  سالمت 
خدمات  ريالی  ارزش  افزود:  کاروان ها 

ارائه شده 13 میلیون تومان است.
از  نفر   200 همچنین  کرد:  عنوان  او 
در  امید  و  سالمت  کاروان  خدمات 
هم  رفسنجان  نوق  آباد  اسماعیل  روستای 

بهر ه مند شده اند.
استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدير 
هالل  خانه  همکاری  به  اشاره  با  کرمان 
روستای اسماعیل آباد در اين برنامه گفت: 
کاروان  خدمات  از  نفر   200 به  قريب 
آباد  اسماعیل  امید در روستای  سالمت و 
نوق رفسنجان به مناسبت دهه فجر بهره مند 

شدند.
فالح بابیان حضور چهار پزشک متخصص 
و  روانشناس  ماما،  عمومی،  داخلی، 
مشارکت تیم سحر در اين کاروان، افزود: 
ويزيت و توزيع داروی رايگان و همچنین 
ارائه برنامه های ورزشی، هنری و آموزشی 

اين  اهالی  به  شده  ارائه  خدمات  جمله  از 
ارزش  اينکه  به  اشاره  با  است.او  روستا 
کاروان  اين  در  شده  ارائه  ريالی خدمات 
11 میلیون تومان است، ادامه داد: همچنین 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  از  نفر   30
کاروان سالمت در روستای عنبروتک به 

مناسبت ايام دهه فجر بهره مند شده اند.
کمک  هدف  با  پروژه  اين  گفت:  فالح 
در  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  رسانی 
اجرا  راين  در  يافته  توسعه  کمتر  مناطق 

شده است.
در  رايگان  داروی  توزيع  به  اشاره  با  او 
خدمات  ريالی  ارزش  افزود:  کاروان  اين 
ارائه شده در اين روستا يک میلیون تومان 
سالمت  کاروان  اجرای  از  فالح  است. 
َخبر  توابع  از  زاغ  چاه  عشايری  منطقه  در 
بسیج  و  احمر  هالل  جمعیت  مشارکت  با 
جامعه پزشکی شهرستان بافت به مناسبت 
دهه فجر و چهل و يکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی خبر دادو بیان کرد: کمک 
افراد  سالمت  سطح  ارتقاء  و  بهداشت  به 
را  يافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  نیازمند 
سالمت  کاروان  اين  برگزاری  اهداف  از 
احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدير  است. 
در  نفر  هزار  يک  افزود:  کرمان  استان 
و  سالمت  ايستگاه  خدمات  از  طرح  اين 
دارويی به ارزش اعتبار يک میلیون تومان 

بهره مند شدند.
در  خبر  توابع  از  زاغ  چاه  عشايری  منطقه 
بافت واقع شده  120 کلیومتری شهرستان 

است.

بهداشتی  طرح  دو  از  برداری  بهره 
درمانی در بافت

با  فجر  دهه  گرامیداشت  ايام  از  روز  دهمین  با  همزمان 
طرح  دو  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  حضور 

بهداشتی در شهرستان بافت به بهره برداری رسید.
طرح نوسازی و بهسازی اورژانس بیمارستان خاتم انبیاء 
دو  بافت  شهرستان  ضمیمه  غیر  سالمت  پايگاه  و  )ص( 
طرحی بودند که در دهمین روز ايام اهلل دهه فجر به بهره 

برداری رسید.
خدمات  کیفیت  با  ارائه  راستای  در  بهسازی  طرح  اين 
امر خدمت رسانی صورت گرفت،  درمانی و تسريع در 
فضای اورژانس اين بیمارستان به 1470 متر مربع افزايش 
يافته است که فضای درمانی آن به 700 متر مربع رسیده 

است.
با بهره برداری از اين طرح تعداد تخت های اورژانس به 
30 تخت افزايش پیدا کرده و امکانات درمانی آن به روز 

شده است.
برای نوسازی و بهسازی اورژانس بیمارستان خاتم االنبیاء 
اعتبار هزينه شده  میلیارد ريال  بافت 30  )ص( شهرستان 

است.
همچنین با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 
مسئوالن محلی شهرستان بافت، پايگاه غیر ضمیمه شماره 
3"حضرت علی اصغر" با اعتبار 3 میلیارد و 900 میلیون 

ريال به بهره برداری رسید.
در ايام گرامیداشت دهه فجر، با حضور مسئوالن محلی 
مرکز  شامل  درمانی  بهداشتی  طرح های  شهرستان،  اين 
خانه  با  همراه  بزنجان  جديد  سالمت  جامع  خدمات 
زيست پزشک و زيست سرايدار، اورژانس 11۵ خبر و 
راديولوژی ديجیتال بیمارستان خاتم االنبیاء بافت به بهره 

برداری رسید.
و  میلیارد   ۵۵ فجر  دهه  گرامیداشت  ايام  در  مجموع  در 
شهرستان  در  درمانی  بهداشتی  پروژه  ريال  میلیون   280

بافت به بهره برداری رسیده است.

بهره مندی 1200 نفر از خدمات کاروان های سالمت 
در کرمان
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ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  ريیس 
انتخابات استان کرمان به آمار واجدين 
نیز  استان کرمان  در  دادن  رای  شرايط 
 2 بر  بالغ  امسال  کرد:  اظهار  و  اشاره 
میلیون و 100 هزار نفر در استان کرمان 
واجدين شرايط رای دادن در يازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
آنها رای  نفر  بر 69 هزار  بالغ  بوده که 

اولی هستند.
به  اشاره  با  تقی زاده"  "عباس  دکتر 
دوره  يازدهمین  انتخابات  نزديکی 
آمادگی  و  اسالمی  شورای  مجلس 
اين  برگزاری  برای  کرمان  استان 
استان کرمان 992  در  انتخابات گفت:  
هزار  يک  و  سیار  رای  اخذ  صندوق 

328 صندوق ثابت اخذ رای برای دريافت آرای 
مردم استان کرمان در نظر گرفته شده است.

و  رای)ثابت  اخذ  شعب  تعداد  به  اشاره  با  وی 
در  کرد:  اظهار  شهرستان ها،  تفکیک  به  سیار( 
 40 رابر  شهرستان  شعبه،   6۵ بافت  شهرستان 
بم  شهرستان  شعبه،   4۵ ارزوئیه  شهرستان  شعبه، 
117شعبه، شهرستان ريگان ۵2 شعبه، شهرستان 
فهرج 43 شعبه و شهرستان نرماشیر ۵3 شعبه اخذ 

رای وجود دارد.
انتخابات  ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  ريیس 
شهرستان  در  همچنین  داد:  ادامه  کرمان  استان 
جیرفت 21۵ شعبه، شهرستان عنبرآباد 72 شعبه، 
انار  شهرستان  شعبه،   19۵ رفسنجان  شهرستان 
شهرستان  شعبه،   116 زرند  شهرستان  شعبه،   26
کوهبنان 28 شعبه، شهرستان سیرجان 178 شعبه، 
شهرستان بردسیر 64 شعبه، شهرستان شهربابک 

79 شعبه و شهرستان کهنوج 88 شعبه، شهرستان 
شعبه،   99 رودبار  شهرستان  شعبه،   80 سیرجان 
فارياب  شهرستان  شعبه،   82 قلعه گنج  شهرستان 
4۵ شعبه، شهرستان راور 36 شعبه و در شهرستان 
کرمان 432 شعبه اخذ رای در روز دوم اسفندماه 

فعال خواهند بود.
در  دادن  رای  واجدين شرايط  آمار  به  تقی زاده 
استان کرمان نیز اشاره و اظهار کرد: امسال بالغ 
کرمان  استان  در  نفر  هزار   100 و  میلیون   2 بر 
دوره  يازدهمین  در  دادن  رای  شرايط  واجدين 
انتخابات مجلس شورای اسالمی هستند که بالغ 

بر 69 هزار نفر آنها رای اولی می باشند.
يازدهم  دوره  انتخابات  برای  کرد:  تصريح  وی 
نفر  هزار   40 از  بیش  اسالمی  شورای  مجلس 
فرمانداران  نمايندگان  شعب،  اعضای  قالب  در 
های  صندوق  و  شعب  محافظان  بخشداران،  و 

رای، بازرسان شعب، اعضای هیات 
در  نامزدها  نمايندگان  و  نظارت 
همکاری  انتخابات  برگزاری  امر 

می کنند.
ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  ريیس 
اين  بیان  با  کرمان  استان  انتخابات 
 2۵ انتخابات  فرايند  که  مطلب 
مرحله است، ادامه داد: از 2۵ مرحله 
انتخابات 23 مرحله آن الکترونیکی 
و  رای  اخذ  که  آن  مرحله   2 و 
صورت  به  باشد،  می  آرا  شمارش 

دستی انجام خواهد شد.
هیچ شعب  در  برآنکه  تاکید  با  وی 
استان اخذ رای الکترونیکی نداريم، 
شعب  از  يک  هیچ  در  کرد:  اظهار 
و  رای  اخذ  کرمان،  استان  سطح  در  رای  اخذ 
شمارش آرا الکترونیکی نخواهد بود اما مرحله 
آنالين  و  الکترونیکی  به صورت  افراد  تشخیص 

انجام می شود.
گفت:  انتخاباتی  نامزدهای  به  خطاب  تقی زاده 
در  تبلیغات  برای  نقاطی  شهرداری ها  سوی  از 
آنها  لذا کانديداها و طرفداران  نظر گرفته شده 
تبلیغات را در محل های مجاز نصب کنند که در 
نقطه   430 حدود  کرمان  شهر  در  نیز  راستا  اين 
برای تبلیغات کانديداها در نظر گرفته شده است.

ريیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان 
از  شکايتی  مردم  اگر  کرد:  خاطرنشان  کرمان 
می توانند  دارند  کانديداهای  احتمالی  تخلفات 
بخشداری  يا  فرمانداری ها  يا  نظارت  هیات  به 
ارايه  را  خود  مستندات  و  مدارک  و  مراجعه 

دهند.

مديرکل میراث فرهنگی، صنايع دستی 
گفت:  کرمان  استان  گردشگری  و 
مرقد  زائران  به علت حضور  نوروز 99 
سردار سلیمانی مسلما گردشگر بیشتری 
ريزی  برنامه  با  بايد  و  داشت  خواهیم 
نهايت  فرصت  اين  از  بتوانیم  درست 

استفاده را بکنیم.
سیزدهمین  حاشیه  در  فعالی"  "فريدون 
نمايشگاه بین المللی گردشگری و سی 
دستی  صنايع  ملی  نمايشگاه  سومین  و 
کرمانی  خبرنگاران  جمع  در  تهران  در 
اظهار کرد: جاذبه های و ظرفیت های 

گردشگری استان کرمان در فضايی به مساحت 
با وفاق  و  نمايش گذاشته شده  به  مترمربع   3۵0
اين  در  دولتی  و  خصوصی  بخش  همدلی  و 
نمايشگاه حضوری قوی يافته ايم تا استان کرمان 

تبديل به هدف و مقصد گردشگری بشود.
وی افزود: هدفگذاری کرده ايم در اين نمايشگاه 
و بخش خصوصی  تبلیغ کرده  نوروز  ايام  برای 

استان پکیج گردشگری خود را عرضه بکند.
بايد  خصوصی  بخش  اينکه  به  اشاره  با  فعالی 
استفاده کند،  به وجود آمده  اين فرصتی که  از 
گفت: حضور استان کرمان در نمايشگاه امسال 
اما معتقديم  به سال های قبل خوب بوده  نسبت 
از  ما  و  دارد  اين  از  بیش  ظرفیتی  کرمان  استان 

استان  مبلّغ  تا  کرديم  دعوت  خصوصی  بخش 
باشند و اين نمايشگاه نقطه قوت و برای شروع 

خوب بود.
اشاره  با  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  مديرکل 
فعاالن  و  گردی  بوم  هتلداری،  جوامع  اينکه  به 
نمايشگاه  اين  در  کرمان  استان  دستی  صنايع 
حضور دارند، بیان کرد: بستر برای حضور همه 
برای  خودش  شهرستان  هر  بايد  و  بوده  فراهم 

معرفی ظرفیت هايش حضور پیدا می کرد.
درباره  سخنانش  از  ديگری  بخش  در  وی 
گردشگری  در  کرد:  اظهار  نوروزی  سفرهای 
هتل  و  داشت  خواهیم  خوبی  شرايط  داخلی 
نهايت  فرصت  اين  از  بايد  و  دارند  رزروی  ها 

استفاده صورت بگیرد.

فعالی تصريح کرد: می توانیم با استفاده 
از ظرفیت گردشگری داخلی بازار هدف 
جديد معرفی و سهم بیشتری ببريم و انتظا 
ر داريم حضور در نمايشگاه گردشگری 
امسال منجر به امضای تفاهمنامه هايی در 
حوزه گردشگری با استان هايی که سهم 
دارند،  را  کشور  گردشگری  از  بیشتری 

داشته باشیم.
کرمان  استان  فرهنگی  میراث  مديرکل 
زائران  به علت حضور  نوروز 99  گفت: 
گردشگر  مسلما  سلیمانی  سردار  مرقد 
برنامه  بايد  و  داشت  خواهیم  بیشتری 
فرصت  اين  از  بتوانیم  تا  داشته  درست  ريزی 

نهايت استفاده را بکنیم.
وی با اشاره به اينکه در استان کرمان نقاط قوت 
شود،  برجسته  نقاط  اين  بايد  که  داريم  خوبی 
سرزمین  "کرمان  شعار  با  کرمان  استان  افزود:  
شگفتی های پنهان" در نمايشگاه گردشگری و 
نمايشگاه  اين  از  و  کرده  شرکت  دستی  صنايع 
به  رو  حرکتی  را  حضور  اين  و  هستیم  راضی 

جلو می دانیم
های  جاذبه  همه  معرفی  بر  تاکید  با  فعالی 
گردشگری شهرستان ها تصريح کرد: بايد مدت 
ماندگاری مسافر و گردشگر را در استان طوالنی 

کنیم و نبايد نقطه ای عمل کنیم.

پلیس خبر داد
خودروهایی  برای  ریالی  هزار   300 جریمه 

که روی بدنه آنها تبلیغات باشد

ريیس اداره آموزش ترافیک راهنمايی و رانندگی استان 
کرمان تاکید کرد: مامورين پلیس راهور موظفند برابر بند 
2069 جدول جرايم رانندگی، رانندگان متخلف را به مبلغ 
بدنه  پاک کردن  تا زمان  و  قانون  اعمال  ريال  300 هزار 
وسیله نقلیه از هرگونه نوشتار و الصاق عکس از تردد آن 
به عمل  در سطح معابر شهری و برون شهری جلوگیری 

می آيد.
تخلفات  مصداق  درباره  شهسواری"  "رضا  سرگرد 
خودروها در ايام انتخابات گفت: با توجه به آغاز انتخابات 
کانديدهای نمايندگی مجلس شورای اسالمی، کانديداها 
بايد برخی مسايل را مد نظر خود قرار دهند و در تبلیغات 

براساس آيین نامه راهنمايی و رانندگی رفتار کنند.
و  راهنمايی  نامه  آيین   207 ماده  طبق  داد:  ادامه  وی 
رانندگی، نصب هر نوع عاليم و همچنین الصاق يا نصب 
يا نقش هر نوع آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و 
ترسیم نقوش روی شیشه ها يا بدنه درونی و بیرونی وسايل 

نقلیه به منظور تبلیغ و نمايش، ممنوع است.
ريیس اداره آموزش ترافیک راهنمايی و رانندگی استان 
کرمان تاکید کرد: مامورين پلیس راهور موظفند برابر بند 
2069 جدول جرايم رانندگی، رانندگان متخلف را به مبلغ 
بدنه  پاک کردن  تا زمان  و  قانون  اعمال  ريال  300 هزار 
وسیله نقلیه از هرگونه نوشتار و الصاق عکس از تردد آن 
به عمل  در سطح معابر شهری و برون شهری جلوگیری 

می آيد.

گوشت در کرمان درجه بندی شد

انواع و درجات مختلف طی نشست اخیر  قیمت گوشت قرمز در 
اعضای کمیته نرخ گذاری گوشت قرمز استان کرمان تعیین شد.

و  معدن  صنعت  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
تجارت استان کرمان در اين رابطه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا 
عنوان کرد: کمیته نرخ گذاری گوشت قرمز در طول سه هفته ای که 
تشکیل شده، سه جلسه برگزار کرده و در اين جلسات با شنیدن نظر 
تولیدکنندگان، قصابان و کارشناسان جهاد کشاورزی و دامپزشکی 

اقدام به ساماندهی قیمت گوشت قرمز کرده است.
سینا خسروی افزود: در جلسه اخیر اين کمیته قرار بر اين شد که 
قیمت انواع گوشت گوسفند و گوساله به تفکیک، قیمت گذاری 

و اعالم شود.
بازار  سطح  در  و  تعیین  قیمت ها  ترتیب  بدين  داشت:  اظهار  وی 
الزم االجرا است و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف 

می توانند مراتب را با شماره تماس 124 در میان بگذارند.
انواع  قیمت  گفت:  کرمان  استان  صمت  سازمان  بازرگانی  معاون 
گوشت گوساله از جمله گوشت مخلوط درجه يک بدون استخوان 
74 هزار تومان، راسته فیله مخلوط 88 هزار تومان، ران درجه يک 
بدون چربی 8۵ هزار تومان، سردست پاک کرده 84 هزار تومان، 
گردن 6۵ هزار تومان، قلوه گاه 49 هزار تومان، دنده آبگوشتی 1۵ 

هزار تومان، گوشت چرخ کرده 60 هزار تومان تعیین شده است.
َکهِره  شامل گوشت  گوسفند  انواع گوشت  قیمت  داد:  ادامه  وی 
درجه يک هرکیلو 100 هزار تومان، گوشت بّره درجه يک بدون 
دنبه 90 هزار تومان، گوشت بّره درجه 2 با 100 گرم دنبه 80 هزار 
تومان، گوشت بز و میش درجه يک هر کیلوگرم 70 هزار تومان و 

گوشت بز و میش درجه 2 هرکیلوگرم 60 هزار تومان است.
خسروی افزود: هماهنگی الزم با دامپزشکی به عمل آمده و قرار 
ترتیب  اين  به  و  بخورد  برچسب  در کشتارگاه  نوع گوشت  است 
تشخیص نوع و درجه گوشت برای مصرف کننده راحت خواهد 

بود.

انتظامی  نیروی  اطالعات  جانشین  قاتل 
عنبرآباد کشته شد

ستوان  شهید  قاتل  عنبرآباد،  تامین  شورای  ريیس  گفته  به 
اين  انتظامی  نیروی  اطالعات  جانشین  رياحی  حمید  يکم 

شهرستان، کشته شد.
شهادت  از  پس  بالفاصله  داشت:  اظهار  رئیسی  محمود 
شورای  نشست  عنبرآباد  انتظامی  نیروی  اطالعات  جانشین 
تامین برگزار و عملیات دستگیری قاتل به صورت ويژه در 

دستور کار قرار گرفت.
کهور  روستای  در  رياحی  شهید  قاتل  کرد:  تصريح  وی 
نارنجک کهنوج در درگیری با نیروهای انتظامی کشته شد. 
پلیس  با  تلفنی  تماس  دنبال  به  گفت:  عنبرآباد  فرماندار 
مختارآباد  محله  در  تیراندازی  خصوص  در  شهرستان  اين 
پلیس  تیم  با  رياحی  حمید  يکم  ستوان  بالفاصله  عنبرآباد، 
جانشین  متاسفانه  و  می شود  اعزام  شده  گزارش  محل  به 
اطالعات نیروی انتظامی بر اثر شلیک گلوله از سمت افراد 

ناشناس در اين درگیری به فیض شهادت نائل شد.
وی ضمن تسلیت به خانواده شهید رياحی گفت: آئین تشییع 
پیکر شهید رياحی روز شنبه ساعت 9 صبح از میدان آموزش 
عنبرآباد  شهرستان  شهدای  گلزاری  سمت  به  پرورش   و 
شهرستان  پرور  شهید  مردم  عموم  از  لذا  می شود  برگزار 

عنبرآباد دعوت می شود تا در اين آيین شرکت کنند.

دبیر  و  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  مديرکل 
گفت  کرمان  استان  رسانی  اطالع  شورای 
سهم  بايد  اجرايی  دستگاههای  و  ادارات   :
يک درصد بودجه فرهنگی و تبلیغی خود 
های  داده  و  کرده  محتوا  تولید  صرف  را 
تاثیر گذار را در اختیار رسانه  نیاز و  مورد 

ها قرار دهند.
محمدرضا علیزاده در نشست شورای اطالع 
دستگاههای   : افزود  کرمان  استان  رسانی 
کرد  هزينه  کردن  هدفمند  با  اجرايی 
طريق  از  توانند  می  خود  فرهنگی  بودجه 
موثری  و  بهنگام  رسانی  اطالع  ها  رسانه 

دستگاهها  اين  بخشهای  ساير  در  که  آنچه  از 
راستای  در  دولت  خدمات  و  اقدامات  عنوان  با 
انجام می گیرد را  فرهنگسازی وآگاهی بخشی 
که  دهند  قرار  هدف  جامعه  و  مردم  اختیار  در 
تحقق اين مهم به نشاط و امیدواری هر چه بیشتر 

جامعه کمک خواهد کرد.
در اين نشست ادارات و سازمانهای استاندارد ، 
استان کرمان  زندانهای  اداره کل  و  احمر  هالل 
در اين خصوص گزارش هايی را ارايه دادند و 
مصوب شد که با نگاه تهیه برنامه های ترکیبی با 
صدا و سیما و ديگر رسانه ها اقدام به عقد قرار 

داد کنند.
سکوت رسانه ای از برخی کوتاهی ها زمینه ساز 

چالش ملی می شود
کرمان  استان  رسانی  اطالع  شورای  سخنگوی 
اطالع  ضرورت  بر  تاکید  با  نشست  اين  در  هم 

رسانی سريع از حوادث و رويدادها به رسانه ها 
اظهار داشت : دير اطالع رسانی کردن از برخی 
رويدادها و به تعبیری کوتاهی ها موجب سکوت 
به  تبديل  نهايت موضوع جزيی  در  و  ای  رسانه 
آسیب  ضمن  که  شد  خواهد  ملی  چالش  يک 
زيادی  انرژی  و  وقت  اجتماعی  سرمايه  به  زدن 

را از متولیان و مديران جامعه خواهد گرفت .
ايجاد  با  اينکه  به  اشاره  با  زاده  تقی  عباس 
ای  رسانه  به سکوت  توان   می  بیشتر  همگرايی 
در موقعیت های و رويدادهای حساس پايان داد، 
ای  رسانه  به حوزه  شورا  متوازان  نگاه  خواستار 
اعتبارات  از يک درصد  استان در ذيسهم شدن 
فرهنگی دستگاهها در راستای اطالع رسانی شد.

 / باشیم  کرونا  با  رابطه  در  ها  زنی  تتیر  مواظب 
جای هیچگونه نگرانی نیست 

پزشکی  علوم  بهداشتی  معاون  نشست  اين  در 

خصوص  در  گزارشی  نیز  کرمان 
بینی  پیش  ای  مقابله  اقدامات  آخرين 
احتمالی  شیوع  از  پیشگیری  برای  شده 
داد  کرمان  استان  در  کرونا  ويروس 
اين  در  ها  رسانه   : داشت  اظهار  و 
های  تیترزنی  مواظب  بايد  خصوص 
تشويش  موجبات  گاها  تا  باشند  خود 

خاطر مردم نشوند.
سید وحید احمدی طباطبايی با اشاره به 
اينکه خوشبختانه طبق آخرين گزارش 
جمله  از  همسايه  کشورهای  در  ها 
تاکنون  ترکیه   ، افغانستان   ، پاکستان 
هیچ موردی از اين ويروس گزارش نشده و تنها 
يک مورد در امارات متحده بوده که ان شخص 
مبتال چینی بوده است افزود: اقدامات خوبی در 
انجام  اين ويروس  با  برای مقابله احتمالی  استان 
جای  و  شده  انديشده  الزم  تمهیدات  و  گرفته 

هیچگونه نگرانی نیست .
که  موضوع  اين  بر  تاکید  با  طباطبايی  احمدی 
از  تر  خطرناک  خیلی  ديگر  های  ويروس  قبال 
کرونا در جهان داشته ايم ، گفت : گرچه عالئم 
ويروس کرونا شبیه سرماخوردگی و ذات الريه 
ولی  آنفلونزاست  واقعمشابه  در  و  است  شديد 
هرنوع سرما خوردگی  و اينکه هرکس که تب 
داشت را نمی توان نشانه ويروس کرونا دانست ، 
بلکه بايد حتما نمونه گیری شود و بعدا براساس 

نتیجه نمونه گیری اعالم نظر شود.

واژگونی پژو پارس به قیمت جان راننده 
و سرنشین تمام شد

دستگاه  يک  واژگونی  از  بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شدن  کشته  و  محور"بافت-ارزوئیه"  در  پارس  پژو  خودروی 

راننده و سرنشین آن خبر داد.
،سرهنگ میرافضلی فرمانده انتظامی شهرستان بافت گفت: در 
پی کسب خبری مبنی بر واژگونی يک دستگاه پژو پارس در 
در محل حاضر  ماموران کالنتری 12  ارزوئیه،   - بافت  محور 

شدند.
اثر  بر  شد  مشخص  صحنه  در  ماموران  حضور  با  افزود:  او 
واژگونی يک دستگاه خودروی پژو پارس در اين محور راننده 

و سرنشین آن در صحنه فوت شده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان بافت با اشاره به سردی هوا و احتمال 
اساس  بر  گفت:  شهری  برون  و  درون  معابر  اکثر  زدگی  يخ 
اعالم کارشناسان پلیس راه بی احتیاطی راننده و لغزنده بودن 

جاده مهمترين دلیل بروز اين حادثه دلخراش بوده است.

ريیس کل دادگستری استان کرمان:
کیفری  جمعیت  نرخ  جمعیت،  به  نسبت 

استان کرمان باالست

به  کرد:  بیان  کرمان  استان  در  قضايی  دستگاه  عالی  نماينده 
نسبت جمعیت، نرخ جمعیت کیفری استان کرمان باالست لذا 

می طلبد مسئوالن توجه ويژه ای به اين موضوع داشته باشند.
هماهنگی  نشست  در  ماه  بهمن   24 روز  صبح  موحد"  "يداهلل 
هیات بازرسی ستاد قوه قضايیه با ريیس کل دادگستری استان 
با  و  کشور  استان  پهناورترين  عنوان  به  کرمان  گفت:  کرمان 
سوی  از  جدی  توجه  نیازمند  اقلیمی  و  فرهنگی  تنوع  داشتن 

مسئوالن می باشد.
به  کرد:  بیان  کرمان  استان  در  قضايی  دستگاه  عالی  نماينده 
نسبت جمعیت، نرخ جمعیت کیفری استان کرمان باالست لذا 

می طلبد مسئوالن توجه ويژه ای به اين موضوع داشته باشند.
اين مقام ارشد قضايی در استان کرمان آخرين وضعیت منابع 
با برگزاری  انسانی دادگستری استان را تشريح کرد و گفت: 
چندين دوره کارآموزی قضايی مشکل کمبود کادر قضايی 
است  شده  برطرف  کرمان  استان  دادسراهای  در  حدودی  تا 
اما هنوز در محاکم بدوی و تجديدنظر با مشکل کادر قضائی 

مواجه هستیم .
موحد به کمبود کادر اداری در دادگستری استان کرمان هم 
گزينی  بومی  طرح  اجرای  با  کرد:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره 
تعداد قضات غیربومی استان کرمان از 40 درصد به 17درصد 

کاهش يافته اند .
قضايی  دستگاه  در  خوبی  عمرانی  اقدامات  اينکه  بیان  با  وی 
است،  پذيرفته  صورت  گذشته  سال  چند  طی  کرمان  استان 
افزود: اما همچنان شاهد محرومیت ها و کمبودهايی در استان 
سريعتر  هرچه  امیدواريم  و  هستیم  عمرانی  بخش  در  کرمان 

برطرف گردد.
اينکه  به  توجه  با  گفت:  کرمان  استان  قضايی  شورای  ريیس 
استان کرمان به عنوان قطب آموزش جنوب شرق قوه قضائیه 
در کشور مطرح است، ضرورت دارد زيرساخت های الزم از 

جمله ساخت يک مجتمع آموزشی در دستور کار قرار گیرد.
تجهیزات  کمبود  کرمان  استان  دادگستری  کل  ريیس 
انسانی  منابع  مشکالت  به  رسیدگی  و  رفاهی  اداری،امکانات 
را از ديگر مشکالت دادگستری استان کرمان دانست و افزود: 
اختیار  در  بودجه  استان،  تناسب ظرفیت و کمبودهای  به  بايد 

دادگستری قرار گیرد.

دبیر شورای اطالع رسانی کرمان :

سهم یک درصدی بودجه فرهنگی ادارات صرف تولید محتوا شود

ريیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان خبر داد

استان  در  دادن  رای  شرایط  واجدین  نفر  هزار   100 و  میلیون   2 از  بیش 
کرمان/۶9 هزار نفر رای اولی

مديرکل میراث فرهنگی استان پیش بینی کرد
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آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای نیابت  شماره 1398021001393473 ارسالی 
از اجرای احکام شعبه کرمان و در پرونده کالسه 98047۵ پالک اجرايی در نظر دارد پالک 
1100 فرعی از 102اصلی واقع در بخش 42 کرمان شهرستان بافت-رابر به مالکیت مهدی تاج 
به مبلغ دومیلیارد و چهارصدو پنجاه میلیون ريال)ششدانگ( به فروش  الدينی فرزند مرتضی 
برساند ضمناٌ ملک موصوف ثبت و دارای پالک ثبتی مفروز با کاربری مسکونی و ثبت می 
باشد و مفروز و در اجاره نمی باشد، ملک ياد شده دارای 684/2 مترمربع عرصه و 180مترمربع 
می  گاز  و  برق  و  امتیاز آب  دارای  و  سفال  نمای  و  آجرآهنی  و سقف  باربر  ديوار  با  اعیان 
باشد، ،لذا مزايده در تاريخ 1398/12/19 روز  دوشنبه ساعت 10 صبح در محل اجراي احکام 
و  مي گردد  11 خاتمه  برگزار وساعت  دادسرا  نماينده  با حضور  بافت  دادگستري شهرستان 
مابقي  المجلس  في  پیشنهادی  مبلغ  درصد  ده  و  شروع  کارشناس  توسط  شده  ارزيابي  قیمت 
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 خودرو مذکور 
پیشنهاد خود را در پاکت الک ومهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده 
به  المجلس  فی  را  )کارشناسی(  بهاء  مبلغ  ده درصد  بايد  مزايده  برنده  و  نمايند  اخذ  و رسید 
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 ملک: شهرستان بافت رابر –محله 

ديوران خیابان شهید باهنر کوچه جنب نانوايی مظفر می باشد.
غجه پور –دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت 

آگهي حصروراثت
 980903 شماره  دادخواست  شرح  به   3 شناسنامه  داراي  يدا...  فرزند  بحرينی  رضا  آقای 
مورخ98/11/14 توضیح داده شادروان حسنیه ايرانپور فرزند حبیب ا... به شناسنامه 4 در تاريخ 

1398/10/17 در شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-رضا بحرينی به ش ملی 313116831۵ متولد 1360 فرزند متوفی.

2- محسن بحرينی به ش ملی 3131172۵۵1 متولد 1361 فرزند متوفی.
3- مسلم بحرينی به ش ملی 3091282491 متولد 1363 فرزند متوفی.

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

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم پری جهانداری فرزند ذوالفعلی داراي شناسنامه 36 به شرح دادخواست شماره 980919 
تاريخ  در  به شناسنامه ۵۵  مظفر  فرزند  داده شادروان عیسی گیالنی  توضیح  مورخ98/11/16 

1398/9/8 در شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ابوالفضل گیالنی به ش ملی 3060927014 متولد 1388 فرزند متوفی.

2- امیرمحمد گیالنی به ش ملی 312049۵11۵ متولد 1392 فرزند متوفی.

3- امیرحسین گیالنی به ش ملی 3120۵4۵۵21 متولد 1397 فرزند متوفی.
4- پری جهانداری به ش ملی 3131174668 متولد 1362 همسرمتوفی.

۵- مظفر گیالنی به ش ملی 3131120061 متولد 133۵ پدر متوفی.
6- فاطمه بحرينی به ش ملی 3131130261 متولد 1338 مادر متوفی.

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

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   4 شناسنامه  داراي  آقامراد   فرزند  نژادی  حمزه  افشان  گل  خانم 
 7 شناسنامه  به  فرزند جمعه  زاده  زينل  علی  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/11/23   980872
در تاريخ 1398/10/20 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:

1-گل افشان حمزه نژادی فرزند آقامراد به ش ش 4 متولد 1342 همسر متوفی.
2- محمدسعید زينل زاده به ش ملی 31201۵6868 متولد 1371 فرزند متوفی.

3- محدثه زينل زاده به ش ملی 3120096113 متولد 1370 فرزند متوفی.
4- الهه زينل زاده به ش ملی 31202324۵9 متولد 137۵ فرزند متوفی. 

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

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   33 شناسنامه  داراي  محمدعلی  فرزند  ا...علیرضايی  حبیب  آقای 
980927 مورخ98/11/21 توضیح داده شادروان علی علیرضايی فرزند حبیب ا... به شناسنامه 
69 در تاريخ 1398/10/۵ در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:

1-نیلوفر علیرضائی به ش ملی 31204910۵۵ متولد 1391 فرزند متوفی.
2- ابوالفضل علیرضايی به ش ملی 31204349۵7 متولد 1386 فرزند متوفی.

3- نرجس کاويانی به ش ملی 3131480149 متولد 1364 همسرمتوفی.
4- حبیب ا...علیرضائی به ش ملی 313080۵6۵6 متولد 1337 پدر متوفی.

۵- مرصع مداحی به ش ملی 313081۵287 متولد 1339 مادر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
يا شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به 
شورای حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره  يک شهرستان بافت

صورتهای مالی
صورت  ترازنامه،  نظیر  مواردی  شامل  اساسی  مالی  صورت های 
سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد و يادداشت های توضیحی 
مديران  می شود  باعث  صورت ها  اين  تجزيه وتحلیل  می شوند. 
بتوانند  سرمايه گذاران  و  بستانکاران  سرمايه،  صاحبان  شرکت ها، 
از وضع مالی گذشته، حال و آينده شرکت های سهامی مورد نظر 
خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند. برای مطالعه و بررسی 
صورت های مالی شرکت ها می توان به سايت codal.ir مراجعه 
کرد. در ادامه به شرح مختصری از صورت های مالی می پردازيم.

ترازنامه:
مالکان  حقوق  و  بدهی ها  دارايی ها،  وضعیت  که  است  گزارشی 
يک شرکت)حقوق صاحبان سهام( را در يک تاريخ معین نشان 
يک  دارايی های  میزان  که  است  به گونه ای  ترازنامه  می دهد. 
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام  با مجموع  برابر  شرکت همواره 

آن است که به آن معادله اساسی حسابداری نیز می گويند.
می شود.  نام برده  نیز  مالی  صورت وضعیت  به عنوان  ترازنامه  از 
ترازنامه در اصل به شما می گويد که يک شرکت چقدر دارايی 

دارد و چقدر بدهکار است
دارايی ها = بدهی ها + حقوق صاحبان سرمايه

می شود.  نام برده  نیز  مالی  وضعیت  صورت   به عنوان  ترازنامه  از 
ترازنامه در اصل به شما می گويد که يک شرکت چقدر دارايی 
بدهی ها،  و  دارايی ها  بین  تفاوت  است.  بدهکار  چقدر  و  دارد 
از  تصويری  ترازنامه  می کند.  مشخص  را  سهام  صاحبان  حقوق 
وضعیت شرکت در زمان تهیه صورت های مالی به سرمايه گذاران 

ارائه می دهد.
تامین دارايی شرکت ها

دارايی های شرکت از طريق ايجاد بدهی و وام يا از طريق آورده 
آن  می شوند.  مالی  تأمین  نقدی  غیر  و  نقدی  از  اعم  سهامداران 
مالی  تأمین  شرکت  سهامداران  توسط  که  دارايی ها  از  بخشی 
شده اند، در قالب حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شود. دقت 
تغییر  به  منجر  ترازنامه،  سمت  يک  در  تغییر  هرگونه  که  شود 
دو  نهايت حاصل جمع  در  که  می شود  مقابل  در سمت  ديگری 
دسته  دو  به  دارايی ها  می ماند.  باقی  مساوی  يکديگر  با  طرف 

دارايی های جاری و دارايی های ثابت تقسیم می شوند.
انواع دارايی:

قابلیت  که  هستند  دارايی ها  از  دسته  آن  جاری؛  دارايی های 
بانکی،  سپرده  نقد،  موجودی  مانند  دارند،  بااليی  نقدشوندگی 
دريافتنی،  اسناد  و  حساب ها  کوتاه مدت،  سرمايه گذاری های 

موجودی کاال، مواد و...
نقدشوندگی  فاقد  دارايی های جاری  برخالف  ثابت؛  دارايی های 
باال بوده و شرکت نیز تصمیمی بر نقد کردن آن ها در کوتاه مدت 
اموال،  ساختمان ها،  زمین،  تولیدی،  ماشین آالت  مانند  ندارد؛ 
اصلی  مشخصه  و...  بلندمدت  سرمايه گذاری های  نقلیه،  وسايط 
دارايی های ثابت به استثنای زمین، استهالک آن هاست و همه ساله 
اثر  در  می يابد.  انتقال  استهالک  هزينه  به  آن ها  ارزش  از  بخشی 

استهالک، ارزش دفتری اين اقالم همه ساله کاهش می يابد....
انواع بدهی:

بدهی ها نیز همانند دارايی ها به دو دسته بدهی جاری و بدهی غیر 
آن  جاری  بدهی  گروه  در  می شوند.  تقسیم  )بلندمدت(  جاری 
دسته از اقالمی که دارای سررسید کمتر از يک دوره مالی هستند 
قرار می گیرند؛ مانند حساب ها و اسناد پرداختنی، پیش دريافت ها، 

ذخیره مالیات و...
خود  زيان  و  صورت  مالی،  سال  پايان  در  موظف اند  شرکت ها 
را منتشر و از اين طريق، میزان سودآوری خود را به سهامداران 

اطالع دهند
بلندمدت  بدهی های  کلیه  نیز  جاری  غیر  بدهی های  گروه  در 
شرکت که انتظار نمی رود، در طی يک دوره مالی سررسید شوند، 
دسته بندی می شوند، مانند ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان، 
شامل  که  سهام  صاحبان  حقوق  اما  و  و...  بلندمدت  تسهیالت 
سرمايه، اندوخته قانونی، ساير اندوخته ها، سود و زيان انباشته و... 

است.
صورت سود و زيان:

يکی از مهم ترين معیارها برای انتخاب سهام يک شرکت، میزان 
سودآوری  میزان  اندازه  هر  طبیعتاً  است.  شرکت  آن  سودآوری 
بورس،  در  شرکت  آن  سهام  قیمت  با  مقايسه  در  شرکت  يک 
باشد؛  بودن سهم  ارزنده  نشانه های  از  يکی  باشد، می تواند  بیشتر 
مطلع شد؟  میزان سودآوری يک شرکت  از  می شود  اما چگونه 
صورت سود و زيان، به خوبی بیانگر میزان سود يک شرکت در 
مالی،  سال  پايان  در  موظف اند  شرکت ها  است.  مالی  سال  پايان 
میزان سودآوری  اين طريق،  از  منتشر و  را  صورت و زيان خود 
زيان،  و  سود  صورت  در  دهند.  اطالع  سهامداران  به  را  خود 
و  آن ها  هزينه های  میزان  شرکت ها،  فروش  میزان  مانند  مواردی 
قابل مشاهده  به عملکرد شرکت  با اهمیت مربوط  ساير اطالعات 

است.
تهمینه اسکندری

پزشک خانواده
 پزشک خانواده کیست و چه مسئولیتی دارد؟

پزشکی است که مسئولیت دارد خدمات سالمت را بدون تبعیض سنی، 
اختیار  در  بیماری  ريسک  و  اجتماعی  اقتصادی  ويژگی های  جنسی، 
بیمار را  نیاز  افراد تحت پوشش خود قرار دهد. او می تواند درصورت 
تیم  ارجاع دهد. پزشک خانواده، سرپرست يک  به پزشک متخصص 
سالمت نیز می¬باشد. پزشک خانواده جمعیتی مشخص را تحت پوشش 

خود دارد.
تکلیف  نشود  در محل کار خود حاضر  خانواده  پزشک  در صورتیکه 

چیست؟
هر پزشک خانواده در هنگام عقد قرارداد بايد پزشک خانواده ديگری 
شرايط  در  تا  کند  معرفی  خويش  جانشین  عنوان  به  را  محله  همان  از 
خاص به جای او مراجعان تحت پوشش را پذيرفته و خدمات سالمت 
الزم را به ايشان ارائه دهد. تا آنجا که ممکن است فاصله-ی جغرافیايی 
پزشک خانواده و پزشک جانشین او بايد کم باشد تا مراجعه به پزشک 
علت  هر  به  صورتیکه  در  نیاورد.  پديد  دشواری  مردم  برای  جانشین 
پزشک خانواده نخواهد و يا نتواند بیش از 1۵ روز در محل کار خود به 
ارائه خدمت بپردازد از يک پزشک واجد شرايط بطور موقت به عنوان 

پزشک جايگزين در همان محل استفاده خواهد شد. 
  آيا بر عملکرد پزشک خانواده نظارت می¬شود؟

در هر محله يک پزشک خانواده مسئولیت مديريت و نظارت بر عملکرد 
پزشکان خانواده و تیم سالمت آن محل را عهده دار است که پزشک 

خانواده مسئول يا مسئول سالمت محله نام دارد.
  تیم سالمت چه افرادی می باشند؟

گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی درمانی 
يا توانبخشی که بسته¬ی خدمات سطح اول را در اختیار فرد، خانواده 
و جامعه تعريف شده قرار می¬دهند و مسئولیت آنان با پزشک خانواده 
است. کلیه افراد جامعه برای دريافت خدمات بهداشتی و درمانی بايد از 
طريق اين تیم وارد زنجیره ارايه خدمات سالمت شوند در غیر اينصورت 

صد در صد هزينه¬های درمانی مربوط را شخصاً پرداخت نمايند.

  در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع چه خدماتی ارائه می¬¬شود 
و چگونه؟

خدمات پزشکی شامل کلیه اقدامات درمانی سرپايی، تجويز داروهای 
الزم و انجام آزمايشات تشخیص طبی، درخواست مشاوره و پی-گیری 
و  پوشش  تحت  جمعیت  برای  انجام  قابل  يا  شده  انجام  مراقبت¬های 
همچنین خدمات توانبخشی پايه و دارای اولويت که بايد توسط پزشک 

خانواده يا تیم سالمت ارائه يا فراهم شود.
علی خوارزمی

سرطان سینه
سرطان سینه ) پستان ( چیست و چگونه آغاز می شود؟

سرطان پستان ناشی از رشد خارج از قاعده سلول های غیرطبیعی در پستان است. در 
هر دو نوع تومورهای خوش خیم و بدخیم، رشد سريع و زياد سلول ها وجود دارد. 
متوقف می  تومورهای خوش خیم در مرحله مشخصی  روند زياد شدن سلول ها در 
شود، در تومورهای بدخیم اين رشد به صورت غیر قابل مهار ادامه می يابد تا حدی 
که در صورت عدم درمان، تمامی قسمت های بدن را تحت تأثیر قرار داده و از کار 

می اندازد.
شايع ترين نوع سرطان پستان، سرطان از منشاء مجاری شیری است و از آنجا که اين 
نوع بافت بیشتر در يک چهارم بااليی و خارجی پستان وجود دارد،  در حدود نیمی از 

سرطان های پستان در ربع فوقانی و خارجی آن يافت می شوند.
 تومورهای خوش خیم و بدخیم چه تفاوتی با يکديگر دارند؟

 بايد گفت که در تمام تومورها رشد سريع و زياد سلول ها وجود دارد. خواه اين تومور 
خوش خیم باشد يا بدخیم. آنچه حائز اهمیت است و تفاوت اصلی اين دو نوع تومور 
را سبب می شود اين است که روند زياد شدن سلول ها در تومورهای خوش خیم در 
مرحله مشخصی متوقف می شود ولی در تومورهای بدخیم به صورت غیرقابل مهار 
ادامه می يابد. اين رشد سلولی در تومورهای بدخیم که همان سرطان است تا حدی 
ادامه می يابد که در صورت عدم درمان تمامی قسمت های بدن را تحت تأثیر قرار 
داده و از کار می اندازد. اين در حالی است که اين اتفاق، هرگز در تومورهای خوش 

خیم  نمی افتد.
سرطان پستان، شايعترين سرطانی است که خانم ها به آن مبتال می شوند. در کشورهای 
غربی اين بیماری بیشتر در سنین باالی ۵0 سال ديده می شود ولی در کشور ما بیماران 
جوان تر هستند و در بسیاری از موارد به علت عدم آگاهی از عالئم بیماری در مراحل 

پیشرفته تری مراجعه می کنند.
هر چقدر سرطان پستان زودتر تشخیص داده شود، درمان آن آسان تر و موفقیت آمیز 
تر است. به همین دلیل الزم است بانوان جهت حفظ سالمت خود، حقايقی را در مورد 

اين بیماری بدانند.
فاطمه فتاحی زاده

کرونا ویروس
ويروس های عضو خانواده Coronaviruses، انواع مختلفی داشته و 
بیماری های مختلفی را سبب می شوند. تا امروز شش نوع از آن ها شناخته 
محسوب  مورد  هفتمین  چین،  ووهان  در  کرونا جديد  ويروس  و  شده 
 NL63 کروناويروس(،  )آلفا   229E نوع ها  متداول ترين  می شود. 
)کرونا   HKU1و بتا(  ويروس  )قرنطینه   OC43 کروناويروس(،  )آلفا 

ويروسی بتا( به شمار می روند.
nCoV-2019 عالئم بیماری

اصلی ترين  جمله  از  حاد  تنفسی  مشکالت  و  نفس  تنگی  سرفه،  تب، 
نشانه های  بروز  از  قبل  است  ممکن  می شوند.  محسوب  بیماری  عالئم 
اصلی، بیمار برای چند روز سرفه های بدون دلیل داشته باشد. در موارد 
حاد، مشکالت گوارشی نیز پديد آمده و اسهال به سراغ بیمار خواهد 
به ويروس کرونا جديد ووهان  مبتال  بیماران  از  آمد. در گزارش هايی 

چین، اختالالت انعقادی و نارسايی های کلیوی نیز گزارش شده است.
به  زيادی  شباهت  بیماری  اصلی  عالئم  می بینید،  که  همانطور 
سرماخوردگی دارند، به همین دلیل در ابتدا قادر به تشخیص دقیق نوع 
بیماری خود نیستید. به وسیله نمونه برداری از مخاط بینی و گلو، نمونه 
برداری از خون يا ديگر انواع آزمايش، ريشه بیماری مشخص خواهد 
شد. در حالت معمول و خوشبینانه، انتظار می رود عالئم بعد از چند روز 
از بین بروند، اما در صورتی که ويروس کرونا به دستگاه تنفسی تحتانی 
)نای و ريه( سرايت کند، مخصوصا در افراد دارای سن باال، بیماری های 
قلبی ايجاد کرده و در افرای دارای سیستم ايمنی ضعیف، به ذات الريه 

منجر می شود.
درمان ويروس کرونا

برای آن وجود ندارد،  متاسفانه هنوز هیچ راه درمان قطعی و واکسنی 
حل  راه  و  واکسن  نمی توان  نیز  سرماخوردگی  برای  که  همانطور 
به کمک  مختلف  به روش های  بايد  عبارتی  به  کرد.  معرفی  مشخصی 
سیستم ايمنی بدن خود رفته و برای موفقیت آن در از بین بردن بیماری 
دعا کنید. بد نیست بدانید در موج اخیر آنفوالنزا در ايران طی ماه آبان 
و آذر، نزديک به 110 نفر از هموطنانمان جان خود را در سال جاری از 

دست دادند. پس در هر صورت بايد مراقب بود.
ويروس کرونا

طور  به  بايد  می شويد،  سرماخوردگی  دچار  که  زمانی  همانند  درست 
مطلق استراحت کرده و مايعات زيادی مصرف کنید. برای رفع خشکی 
تاثیر  نیز  خالی  بخور آب جوش  کنید. حتی  بخور  مداوم  به طور  گلو 
بودن عالئم ويروس کرونا  نزديک  به  توجه  با  فراوانی خواهد داشت. 
آن،  برای  قطعی  درمان  راه  نبود  طرفی  از  و  سرماخوردگی  به  جديد 
استراحت مطلق و نوشیدن آب فراوان را بايد دو کلید اصلی برای مقابله 
به  کرده  سفر  فردی  با  تازگی  به  که  صورتی  در  کرد.  اعالم  کرونا  با 
سرماخوردگی  به جای  را  و عالئم خود  داشته  تعامل  از کشور  خارج 
ناشی از کرونا می دانید، برای سالمت خود و اطرافیانتان، هر چه زودتر 

به پزشک مراجعه کنید.
مهديه ساالر محمدی

شاید  به سوریه:  نتانیاهو درباره حمله 
کار بلژیک بوده!

به  پرداختن  از  خودداری  ضمن  صهیونیستی  رژيم  وزير  نخست 
گزارش ها درباره حمله شب گذشته اين رژيم به اطراف دمشق، 
به شکل ضمنی انجام اين حمله توسط رژيم صهیونیستی را تايید 

کرد.
رژيم  وزير  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  الیوم،  روسیا  گزارش  به 
به شکل مستقیم نگفت که  با راديو حیفا  صهیونیستی در گفتگو 
اين حمله را رژيم صهیونیستی انجام داده و تنها به اين جمله اکتفا 
اصال شايد کار  است  افتاده  اتفاقی  "نمیدانم ديشب چه  کرد که 

نیروی هوايی بلژيک بوده است!"
نتانیاهو درباره حمله به دمشق: شايد کار بلژيک بوده!

صدای انفجارهايی در جنوب دمشق و اطراف فرودگاه اين شهر 
شنیده شد که منابع نظامی سوريه اعالم کردند اين حمله از سمت 
توانسته  ارتش سوريه  پدافند هوايی  و  انجام شده  اشغالی  جوالن 
چند فروند موشک را پیش از اصابت به اهداف در دمشق منهدم 

کند.
نتانیاهو گفت: جدای از رخدادهای اخیر که درباره آن ها صحبت 
می شود، فقط می توانم بگويم سیاست کلی ما رويارويی با ايران 

در سوريه است.
گزارش ها  اين  به  واکنش  هرگونه  از  اسرائیل  ارتش  همچنین 

خودداری کرد.

قیمت  و  تولید  هزينه های  افزايش 
استان  جنوب  در  خیارسبز  پايین 
اين  تا خیارکاران  باعث شد  کرمان 
خیابان  به  را  خود  محصول  منطقه، 

بريزند.
افزايش سطح زير کشت و هزينه های 
تولید، نبود بازار مناسب و درنهايت 
در  خیارسبز  قیمت  بودن  پايین 
جنوب کرمان باعث ورود خسارت 
است  شده  منطقه  اين  کشاورزان  به 
کشاورزان  از  برخی  که  گونه ای  به 
خود  محصول  برداشت  از  حتی 
دست کشیده اند و برخی از آنها در 
شهرستان رودبار جنوب وقتی با نرخ 

پايین اين محصول مواجه شدند تولیدات خود را 
به خیابان ريختند تا با اين کار، اعتراض خود را 

به گوش مسووالن برسانند.
مشکل خیارکاران جنوب کرمان نبود بازار است

به  خصوص  اين  در  کشور  نمونه  کننده  صادر 
خیارسبز  امروز  مشکل  گفت:  ايرنا  خبرنگار 
هفت شهرستان جنوبی استان کرمان، نبود بازار 

مناسب است.
هر  قیمت  داشت:  اظهار  بهزادنژاد  جهانبخش 
کیلو خیارسبز زمینی ۵00 تومان و خیار گلخانه 
ای يکهزار تومان است که با توجه به هزينه های 
باالی کشت، اين مبلغ توجیه اقتصادی نداشته و 
ضرر 100 درصدی کشاورزان را به همراه داشته 

است .
وی تصريح کرد: تولید زياد محصول خیار سبز 
و در نتیجه نبود توازن بین بازار تولید و مصرف 
يکی از علت های اصلی پايین بودن قیمت خیار 

سبز جنوب کرمان است. 
قبل  سال های  در  اينکه  بیان  با  صادرکننده  اين 
کرمان  جنوب  منطقه  در  کشور  خیار  بیشتر 
تولید می شد، بیان داشت: امروز  کشت خیار در 
سراسر کشور انجام می شود و اين موضوع باعث 

افزايش تولید اين محصول شده است.
بازارهای  از عمده ترين  وی اظهار داشت: يکی 
صادراتی محصول خیار، کشور عراق بوده ولی 
میزان  کشور  اين  به  صادرات  شدن  ممنوع  با 

تولید با نیاز داخلی نامتوازن شده است.
نبود بسته بندی مناسب صادراتی را از  بهزادنژاد 

جمله مشکالت حوزه کشاورزی جنوب کرمان 
برشمرد و گفت: اگر بسته بندی، صادراتی باشد 
شده  باز  صادرات  برای  صادرکنندگان  دست 
بخش  مشکالت  کاهش  شاهد  نهايت  در  و 

کشاورزی خواهیم بود.
صادر کننده نمونه در سال 98 گفت: مهمترين 
برنامه ريزی  نبود  کشاورزی  بخش  معضل 
صحیح در انتخاب محصول و نوع رقم محصول 
زمانیکه  تا  و  است  هدف  بازار  و  کاشت  برای 
برنامه ريزی  هیچ  نباشد  مشخص  هدف  بازار 
وجود  کشاورزی  کشت  سیستم  در  هدفمندی 

ندارد.
بهزاد نژاد افزود: يکی ديگر از مشکالت بخش 
نبود حمل و نقل و ترانزيت مناسب  کشاورزی 
مشکل  دچار  را  صادرات  زنجیره  که  بوده 

می کند.
کرمان  جنوب  روستايی  تعاون  سازمان  ورود 

برای رفع مشکل قیمت محصول خیارسبز
فرماندار رودبار جنوب با اشاره به کاهش قیمت 
خیارسبز گفت: با دستور معاون استاندار کرمان، 
سازمان تعاون روستايی جنوب کرمان برای رفع 

اين مشکل مداخله می کند.
محمود قانعی افزود: خیارکاران اين شهرستان به 
دلیل کاهش نرخ قیمت خیار سبز، در فرمانداری 
برای رفع مشکل حضور يافتند که پساز شنیدن 
صحبت های کشاورزان، 20 نفر به عنوان نماينده 

کشاورزان انتخاب شدند.
وی از برگزاری نشست شورای تامین شهرستان 
به  کشاورزان  اعتراض  دلیل  به  رودبارجنوب 

و  داد  خبر  خیارسبز  نرخ  کاهش 
نماينده   20 نشست  اين  در  گفت: 
از  پس  و  داشتند  حضور  کشاورزان 
بررسی موضوع و رايزنی انجام شده 
استاندار  معاون  دستور  با  نهايت  در 
مقرر شد که سازمان تعاون روستايی 
با  خیار  خريد  برای  کرمان  جنوب 

نرخ توافقی ورود کند.
اينکه  بیان  با  فرماندار رودبار جنوب 
قیمت هر کیلو خیار سبز  اکنون  هم 
محلی بین 100 تا 200 تومان است، 
اظهار داشت: با ورود سازمان تعاون 
کاهش  شاهد  امیدواريم  روستايی 

مشکالت کشاورزان باشیم.
وی ممنوع شدن واردات خیارسبز توسط کشور 
کشاورزان  اين  مشکالت  از  يکی  را  عراق 
برشمرد و گفت: اطالع رسانی زيادی در زمینه 
ولی  شد  انجام  خیارسبز  کشت  از  جلوگیری 
کشاورزان به اين اطالع رسانی ها توجه نکردند 

و امروز با اين مشکل مواجه شدند.
را  تالش خود  تمام  دولت  داشت:  اظهار  قانعی 

برای رفع اين مشکل انجام خواهد داد.
در  سبز  خیار  تُن  هزار   4۵0 تولید  پیش بینی 

جنوب کرمان
جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدير 
کرمان از پیش بینی تولید 4۵0 هزار تن خیار سبز 
در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد 
و گفت: اين میزان محصول خیار سبز از سطح 

12 هزار هکتار برداشت می شود.
فرامرز رستگاری افزود: برداشت خیار در هفت 
شهرستان جنوبی استان کرمان از اول آذر آغاز 

و تا پايان فروردين ماه ادامه دارد.
گلخانه ای  سبز  خیار  کیلو  هر  تولید  هزينه  وی 
گفت:  و  کرد  اعالم  تومان   ۵00 و  يکهزار  را 
کشاورز بايد هر کیلو خیار سبز خود را به قیمت 
يکهزار و 800 تومان به فروش برساند تا توجیه 

اقتصادی داشته باشد.
رستگاری افزود: هزينه تولید هر کیلو خیار سبز 
تونلی 700 تا 800 تومان بوده لذا اين محصول 
برای داشتن توجیه اقتصادی بايد يکهزار و 200 

تومان به فروش برسد.

خیارهایی که فرش خیابان شدند
آغاز زندگی مشترک در جوار آرامگاه 

سردار سلیمانی

زوج جوانی مراسم عقد خود را در جوار آرامگاه سردار سلیمانی 
و به مناسبت میالد حضرت فاطمه )س( برگزار کردند.

سلیمانی  سردار  آرامگاه  جوار  در  سادگی  حین  در  جوانی  زوج 
مراسم عقد خود را برگزار کردند.

و کمک  زهرا)س(  فاطمه  میالد حضرت  مناسبت  به  مراسم  اين 
گرفتن از شهدای مقاومت برگزار شد.

جنوب  انتخاب  از  فرد  مروجی 
برای  معین  استان  به عنوان  کرمان 
عید  شب  بازار  تنظیم  پرتقال  تامین 

کشور خبر داد.
به عنوان  کرمان  جنوب  انتخاب 
معین برای تامین پرتقال تنظیم بازار 
شب عید کشوربه گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان،   مروجی فرد رئیس 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 

بازديد از روند  جنوب کرمان در حاشیه 
جنوب  در  عید  شب  میوه  ذخیره سازی 
و  سازمان  پیگیری های  با   : کرمان گفت 
و  معدن  صنعت،  وزير  حمايت  همچنین 
تجارت، محصول تولیدی پرتقال والنسیا 
تامین  برای  معین  به عنوان  جنوب کرمان 
پرتقال طرح تنظیم بازار شب عید کشور 

انتخاب شد.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تاثیر  اتفاق  اين  داد:  ادامه  جنوب کرمان 
مرغوب  محصوالت  معرفی  در  مثبتی 

جنوب کرمان به بازار های کشور دارد.
فروش  همچنین   : افزود  پايان  در  او 
مشکالت  حل  و  محصوالت  اين  بهتر 
با  عرصه  اين  صنعتگران  و  کشاورزان 
توجه به اين انتخاب دور از انتظار نیست.

رئیس سازمان صنعت جنوب کرمان خبر داد؛
تامین  برای  معین  استان  به عنوان  انتخاب جنوب کرمان 

پرتقال شب عید
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انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

فروش فوری
تمامی وسايل بستنی فروشی بصورت يک جا به فروش میرسد

09138489720

پرورش  و  آموزش  مديرکل  حضور  با 
دخترانه شش کالسه  دبیرستان  کرمان  استان 

عشايری خاتون شهرستان بافت افتتاح شد.
اطالع  اداره  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی 

روابط  از  نقل  به  کرمان  استان 
پرورش  و  آموزش  عمومی 
صبح  کرمان،  استان  عشايری 
 98 بهمن ماه    21 دوشنبه  امروز 
نسب  اسکندری  احمد  حضور  با 
مديرکل آموزش و پرورش استان 
نژاد  واعظی  محمد  سید  کرمان، 
مديرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
حمیدرضا  کرمان،  استان  مدارس 
رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم 
فتحعلی  کرمان،  استان  پزشکی 
شهرستان  فرماندار  جواران  حمزه 

بافت، منوچهر امیرتیموری رئیس آموزش و 
از  جمعی  و  کرمان   استان  عشايری  پرورش 
دخترانه  دبیرستان  محلی  و  استانی  مسئوالن 

عشايری شهرستان بافت افتتاح شد.

اعتباری  با  دبیرستان  اين  است؛  ذکر  به  الزم 
و  ريال   میلیون    3۵0 و  میلیارد   10 بر  بالغ 
 8۵0 زيربنای  و  مترمربع    2000 مساحت  
کنفرانس،  سالن  کالس،   6 دارای  مترمربع 
می  بهداشت  اتاق  و  آزمايشگاه  نمازخانه، 

و  نوسازی،توسعه  سازمان  توسط  که  باشد، 
شده  احداث  کرمان  استان  مدارس  تجهیز 

است.

مناسبت  به  کاخ  اسماعیلی  رضا  دکتر  خوانی  حماسی 
روز مسائل  و  دلها  سردار  اربعین  و  بهمن   22 اهلل   يوم 

هیمنه  بهمن   22 راهپیمايی  در  ايران  ملت  خروش 
ديگر  اثباتی  و  شکست  درهم  را  استکبار  پوشالی 
بود. انقالب  روشن  مسیر  تداوم  و  حقانیت   بر 

به گزارش حکمت؛ فرمانده سپاه ناحیه ارزوئیه، سرگرد 
الهی  فضل  به  کرد:  بیان  کاخ  اسماعیلی  رضا  پاسدار 
و  انقالبی  واليی،  غیور،  مردم  ماه  بهمن   22 اهلل  يوم  در 
شکن  دشمن  و  گسترده  حضور  با  ارزوئیه  پرور  شهید 
کردند. آفرينی  حماسه  ديگر  بار  يک  راهپیمايی   در 

و  حرم  مدافع  شهدای  و  انقالب  شهدای  ياد  به  وی 
کرد:  عنوان  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید   سردار 

غیرت و عزت ايرانی هست
تا ابد شور جمارانی هست

يک سلیمانی ما را کشتید
شصت میلیون سلیمانی هست

اين حاصل تربیِت روح اهلل است
بیداری ما همیشه در دی ماه است

اوضاع شبیه جنگ احزاب شده
واهلل قسم منتقمی در راه است

ديدند در او غیرت ايرانی هست
در عشق علی خلوص سلمانی هست

اين کیست که اينگونه رجز می خواند
سردار نه، زينب سلیمانی هست

سردار بدون واهمه يعنی تو
محبوب قلوب ما همه يعنی تو

گفتی بنويسند فقط سربازی
سرباز عزيز فاطمه يعنی تو

تا جان به تن جوان ايرانی هست
هر نقطه به نقطه اش سلیمانی هست

سردار عزيز، راه تو پابرجاست
سردار سالمی هست، قاآنی هست

سردار  ياد  به  ماه  بهمن   22 اهلل  يوم  در  حاضر  جمعیت 
اربعین  مراسم  در  سلیمانی  قاسم  سپهبد حاج  شهید  دلها 
کردند: زنی  سینه  سپاه  فرمانده  شهدايی  نوای  با   ايشان 

آی شهدا دالِی ما تنِگ براتون
زندگی بی حضورتون ننِگ برامون

شلمچه و هويزه و فکه و مجنون
از دورِی شما شديم دلخوِن دلخون

هستی ما واليِت 
آرزومون شهادِت 

بسیجیان پسِر حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
مدافعان حرم زينِب ُکبری سالم اهلل علیها

با قاسم سلیمانی پا در رکابیم
می میريم و می جنگیم و با ُشهدايیم

هستِی ما واليِت
آرزومون شهادِت 
ختام  ُحسن  کاخ  اسماعیلی  رضا  دکتر  پاسدار  سرگرد 
حماسی  را  بهمن   22 اهلل  يوم  مذهبی  حماسی  مراسم 

خوانی قرار داد و عنوان کرد:
ما خسته ايم از اين سیاست های بی خود

ما را چرا بردند در دعواِی بی خود
اين ها نمی فهمند ملت را برادر

حیف است دعواِی برادر با برادر
اين ها که هر چه بود را در جیب کردند

هر کس که از حق گفت را تخريب کردند
تهمت نزن بگذار حرفم را بگويم

برچسب را بردار حرفم  را بگويم
چیز عجیبی نیست، حرفم يک کالم است

باالتريِن انقالبی ها امام است
ما در خمینی جز خدا موال نديديم

ما در جماران هیچ جا ويال نديديم
يک ُکرسِی ساده و يک زيلوِی يک دست

مثِل همینی که زير پاِی رهبرم هست
با شمايم دين به دنیا داده ها

با شمايم آی آقازاده ها
هر جناحی هر کسی هستی گوش کن

داروِی غیرت بگیر و نوش کن
روز رستاخیز میگردد حساب

اين ضیافت های پُر رنگ و لعاب
اين تجمل ها که در دست شماست

حاصل خون برادرهای ماست
مردم به هوش اين قصه پايانی ندارد

اين ابرهای تیره بارانی ندارد
اين قصه در آخر به اينجا می رسد که

يک مرد از آنسوی دنیا می رسد که
رفتار او از جنس ظاهر سازها نیست

اصال شبیه اين سیاست بازها نیست
ای کاش باشد جزو سربازهاش نامم

بايد ببینم در کجاِی اين قیامم
فرمانده سپاه ناحیه ارزوئیه در پايان خاطر نشان کرد: 

با ايام چهلم شهید  الهام بخش 22 بهمن  تالقی معنادار و 
رهبری  معظم  مقام  فرمايش  به  بنا  سلیمانی  قاسم  حاج 
برای  مردم  مضاعف  انگیزه  زمینه ساز  العالی  مدظله 
و  بهمن   22 شکن  دشمن  راهپیمايی  در  عظیم  حضور 
جشن پیروزی انقالب اسالمی است و الحمداهلل خروش 
ملت ايران در راهپیمايی 22 بهمن هیمنه پوشالی استکبار 
را درهم شکست و اثباتی ديگر بر حقانیت و تداوم مسیر 

روشن انقالب است.

در  سلیمانی  سردار  گفت:  کاخ  اسماعیلی  رضا 
اکنون  و  نشدند  تبديل  اين شخصیت  به  يک شب 
از  نشان  جهان  سراسر  در  ايشان  معنوی  شخصیت 
اطهارعلیهم  ائمه  به  ايشان  توسل  و  خدا  به  توکل 
السالم است. به گزارش حکمت؛ گرامیداشت ياد و 
خاطره سردار شهید سلیمانی، چهل و يکمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی جشن دهه فجر در روستای 
دولت آباد با حضور فرمانده سپاه و رياست دادگاه 
اهلل  عنايت  شد.  برگزار  ارزوئیه  شهرستان  عمومی 
بنیان  با اشاره به اهمیت و پايه گذاری قوی  دهقان 
ابتدا  از  بنیان خانواده  پايه ريزی  بیان کرد:  خانواده 
بايد قوی و مستحکم باشد از انتخاب همسر تا تربیت 

وی  بگیرد.  انجام  دقت  با  کامال  بايد  روند  اين  فرزندان 
خاطرنشان کرد: اگر دست به دست هم دهیم و کارهای 
فرهنگی با قدرت مضاعف پیش رود و هر کس به وظیفه 
ی خود عمل کند بنیان خانواده قوی تر می شود. رئیس 
خانواده  اينکه  بیان  با  ارزوئیه  شهرستان  عمومی  دادگاه 
هايی که از لحاظ فرهنگی غنی تر هستند از لحاط تربیتی 
هم در مرحله ی باالتری قرار دارند خاطرنشان کرد: از 
روز اول بايد در انتخاب های خود دقت داشته باشیم و 
برای اينکه تربیت فرزندان در خانواده مستحکم باشد بايد 
پايه ريزی قوی را لحاظ کنیم. وی تصريح کرد: تربیت 
صحیح فرزندان، والدين را هم آسوده خاطر می کند تا 
نگران نباشند، درست است که جامعه انسان را تغییر می 
نهادينه  و خانواده  در جامعه کوچک  همه چیز  اما  دهد 
میشود، اگر فرزندان در خانواده صحیح تربیت شوند در 
ندارد.  وجود  نگرانی  احتمالی  خطرات  وجود  با  جامعه 
عنوان کرد: سردار  اسماعیلی کاخ  پاسدار رضا  سرگرد 
و  نشدند  تبديل  اين شخصیت  به  در يک شب  سلیمانی 
نشان  جهان  سراسر  در  ايشان  معنوی  شخصیت  اکنون 

ائمه اطهار)ع( است.  به  ايشان  به خدا و توسل  از توکل 
فرمانده سپاه ارزوئیه تصريح کرد: همه ما بايد از رشادت 
شهدا درس بگیريم و درس گرفتن ها فقط به برگزاری 
اقدامات  اين  انجام  مراسم و نماد سازی نیست، در واقع 
برای فراموش نشدن شجاعت و فداکاری های شهداست. 
وی عنوان کرد: سردار بزرگ اسالم حاج قاسم سلیمانی 
خود را سرباز وطن می نامید و تا آخر لباس سربازی را 
بر تن داشت و اين نشان از تواضع و بزرگی اين بزرگ 
مرد است. اسماعیلی کاخ بیان کرد: سردار سلیمانی حفظ 
نظام و تبعیت از ولی فقیه را خط قرمز خود می دانست 
و مهم ترين هدف خود عنوان کرد و امروز همه ما بايد 
اين  تحقق  و  کنیم  تالش  اهداف  اين  تحقق  راستای  در 
اين  از  بدانیم که بخشی  بدانیم و  اهداف را وظیفه خود 
ارزوئیه  سپاه  فرمانده  است.  وظیفه  انجام  همان  اهداف 
در پايان خاطر نشان کرد: حاج قاسم سلیمانی خط قرمز 
اقتدار و عزت مردم تالش  امروز برای حفظ  ماست که 
کرد و همه ما بايد در راستای خدمت به نظام و انقالب 
محکم تر از قبل قدم برداريم و تا آخرين لحظه پشتیبان 

واليت فقیه باشیم.

شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  
و  رايگان  ويزيت  عملیات  از  بافت 
بافت  شهرستان  دامهادر  واکسیناسیون 
فجر  مبارک  دهه  گرامیداشت  بمناسبت 

خبر داد .
با  گفت وگو  در  امجدی  پويا  دکتر 
شبکه   : داشت  بیان  حکمت  خبرنگار 
دامپزشکی بافت، به مناسبت گرامیداشت 
دهه مبارک فجر عملیات ويزيت رايگان 

بیماری های  و واکسیناسیون دام و طیور علیه 
تب برفکی و نیوکاسل را در مناطق عشايری 
دورافتاده بخش خبر اين شهرستان ،انجام داد.

تعداد   عملیات  اين  در  داشت:  اظهار  ايشان 
بیماری تب  14۵00 رأس گوسفند و بز علیه 
برفکی و تعداد100هزارقطعه طیور بومی علیه 

بیماری نیوکاسل،واکسینه شدند.
ايام  اين  درطول   : کرد  تصريح  دکترامجدی 
مبارک نیز تعداد7۵ رأس گوسفند و بز بیمار 
و 8 رأس گاو و گوساله نیز توسط کارشناسان 
رايگان  صورت  به  شبکه  اين  دولتی  بخش 

ويزيت شدند.

سردار سلیمانی حفظ نظام و تبعیت از ولی فقیه را خط قرمز خود می دانست

حماسی خوانی دکتر رضا اسماعیلی کاخ به مناسبت یوم اله 22 بهمن راهپیمایی بیست  و دوم بهمن در بافت
مردم واليت مدار شهرستان بافت در روز پیروزی انقالب اسالمی ايران و اربعین شهادت سردار سلیمانی با حضور در راهپیمايی 22 بهمن ماه بار ديگر به جهانیان ثابت کردند 

همیشه در صحنه هستند

شرکت در انتخابات راه برون رفت از 
شرایط کنونی

حساسی  شرايط  در  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  عزيزمان  کشور 
گرفته  قرار  سیاسی  البته  صد  و  اقتصادی-امنیتی-اجتماعی  لحاظ  از 
است که قطعا هموطنان عزيزمان اين شرايط را مانند گذشته به خوبی 
درک می کنند مردم عزيزمان از شرايط کنونی کشور به لحاظ تبعیض 
-اشتغال و اقتصاد راضی نیستند ولی اين کاستی ها را هیچ وقت به پای 
نظام و انقالب و رهبری نگذاشته و نمی گذارند. همه ما آگاه ايم که راه 
برون رفت از شرايط کنونی و پیشبرد اهداف گام دوم انقالب شرکت 
پرشور در انتخابات است.انتظاری که اين روزها از خواص-مراج محترم 
تقلید-صداوسیما و حتی نامزدهای رد و يا عدم احراز صالحیت شده 
شايسته  افراد  انتخاب  و  انتخابات  در  به شرکت  مردم  دعوت  رود  می 
دين  گذشته  چون  مردم  و  افتاد  خواهد  اتفاق  مهم  اين  قطعا  است.که 
خود را به نظام و انقالب ادا خواهند کرد که امبدواريم مسئولین اجرايی 
بیش از پیش قدر بزرگترين سرمايه کشور يعنی مردم بخصوص جوانان 
عزيز را بدانند هرچند در بیانیه گام دوم انقالب که منويات مقام معظم 
رهبری درخصوص ادامه مسیر انقالب را تبیین میکند يکی از مهم ترين 
نکات مورد توجه و تاکید ايشان حضور جوانان در عرصه های مختلف 
مديريتی و میدان دادن به جوانان به معنی واقعی است از آنجا که جوانان 
اند  رسیده  کافی  شايستگی  و  بالندگی  به  لحاظ  همه  از  مرزوبوم  اين 
مجلس  انتخابات  يعنی  رو  پیش  بلند  گام  نخستین  در  رفت  می  انتظار 
شورای اسالمی حضور چوانان به عنوان نامزد انتخابات مجلس شورای 
اسالمی بود که متاسفانه بنا به هر دلیل اين مهم اتفاق نیفتاد و اينک در 
بیشتر حوزه های انتخاباتی حداقل سن ۵0 سال است و اين موضوع در 
اين حضور کمرنگ  نیست. که  انقالب  اهداف مهم گام دوم  راستای 
مسیر  ادامه  در  و  بین جوانان آسیب شناسی شده  در  بايد  آن  و داليل 
در عرصه های مختلف اداره امور کشور به جوانان واگذار شود.مطلب 
مهم ديگری که اين روزها توجه به آن حائز اهمیت است رد صالحیت 
قريب نود نفر از نمايندگان فعلی مجلس شورای اسالمی است که اغلب 
به خاطر مشکالت مالی رد صالحیت شده اند .سواالتی که اين روزها 
ذهن مردم را درگیر کرده اين است که آيا اين فسادها يک شبه اتفاق 
افتاده؟ آيا مدارک و مستندات مربوط به آنها يک شبه بدست آمده ؟ 
که قطعا جواب منفی است حال دو موضوع مورد بحث است اول اينکه 
به دلیل مشکالت مالی رد صالحیت شده و شايستگی  نماينده ای که 
وکالت مردم را ندارد چرا و چگونه تا پايان دوره میتواند وکیل حوزه 
انتخابیه خود باشد ؟ بحث دوم اينکه چرا نهادهای نظارتی از جمله قوه 
محترم قضايیه به استناد مدارک شورای محترم نگهبان هیچ اقدامی انجام 
نداده است چرا که اين مستندات به اندازه ای کافی و شفاف است که 
اين شورا به استناد آنها نمايندگان را رد صالحیت کرده. و مطلب آخر 
درخواست از ريیس محترم قوه قضايیه به منظور احقاق حق مردم عزيز 
ايران اسالمی و دلگرمی بیشتر مردم به آن قوه محترم و به منظور تشويق 
مردم به شرکت پرشورتر در انتخابات دستور فرمايند پرونده نمايندگان 

متخلف تا قبل از انتخابات مجلس در دستور رسیدگی قرار گیرد.
مهرداد امینی زاده  عضو شورای اسالمی شهر بافت نماينده مردم 
شريف استان کرمان و عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها 

در سفر يک روزه مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان به شهرستان بافت
دبیرستان دخترانه ۶ کالسه عشایری " نرجس خاتون " شهرستان 

بافت افتتاح شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت اعالم کرد:
ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام ها در بافت درایام مبارک دهه فجر


