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

آگهی مزایده
دستگاه مزایده گذار:اداره آموزش و پرورش شهرستان بافت

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

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

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

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

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

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

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

با حضور مديرکل کمیته امداد استان کرمان؛
در  مددجویی  مسکن  واحد   22

شهرستان بافت افتتاح شد

در  گفت:  بافت  شهرستان  امداد  کمیته  اداره  رئیس 
مسکن  واحد   22 فجر  مبارک  دهه  از  روز  هشتمین 
استان کرمان  امداد  با حضور مديرکل کمیته  مددجويی 

در شهرستان بافت افتتاح و تحويل مددجويان شد.
ناصر عسکری از ساخت 71 واحد مسکن مددجويی در 
تعداد  اين  از  واحد   22 افزود:  و  داد  خبر  شهرستان  اين 
واحد مسکونی به مناسبت دهه فجر افتتاح شد و مابقی نیز 
افتتاح و تحويل مددجويان خواهند  پايان سال جاری  تا 

شد.
به  هرکدام  مسکونی  واحدهای  اين  داد:  ادامه  وی 
برنامه وبودجه  سازمان  مشارکت  با  و  مترمربع   50 متراژ 

احداث شده اند.
عسکری اعتبار اختصاص يافته برای ساخت اين واحدهای 
و  اعالم  تومان  میلیون   100 و  میلیارد  يک  را  مسکونی 
اعتبار توسط  اين  از  تومان  میلیون  خاطرنشان کرد: 550 
کمیته  اعتبارات  محل  از  مابقی  و  برنامه وبودجه  سازمان 
مددجويان  به  قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت  و  امداد 

تأمین شده است.
کمیته  مديرکل  سفر  در  هم چنین  است؛  ذکر  شايسته 
نیکوکاری  مرکز  بافت  شهرستان  به  کرمان  استان  امداد 
بقیه اهلل )عج( شهرستان بافت افتتاح و در ادامه با حضور 
خانواده های شهدای امدادگر از يادمان شهدای امدادگر 

کمیته امداد شهرستان بافت نیز رونمايی شد.

انتخابات  برگزاری  عوامل  گفت:  کرمان  استاندار 
مسئولیت شرعی و قانونی دارند و بايد به گونه ای عمل 
و  بوده  همگان  قبول  مورد  انتخابات  سالمت  که  کنند 

کسی بر آن خدشه ای وارد نکند.
مجلس  انتخابات  تبیینی  همايش  در  محمدجوادفدايی، 
معظم  مقام  و  راحل  امام  سخنان  از  بخشی  يازدهم؛ 
انتخابات را بازخوانی کرد و گفت:  با موضوع  رهبری 
خواهی،  اسالم  تحت  را  انتخابات  اهمیت  امام)ره( 

استقالل و عدم سلطه شرق و غرب می دانند.
رهبری؛  معظم  مقام  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
خداباوری، مردم باوری و خودباوری را سه اصل مهم 
مرتبط با انتخابات و همبستگی و يکپارچگی کشور را 
نتیجه انتخابات می دانند؛ افزود: از نظر امام و رهبری، 

آزادانه  مردم  که  است  مهم  انتخابات  در  مردم  آزادی 
شرکت کنند، آزادانه تصمیم بگیرند و آزادانه انتخاب 

کنند.
وی رعايت اخالق در انتخابات را موضوع مهم ديگری 
استفاده می  بیانات  اين  از  خواند و اظهار داشت: آنچه 
بايد  انتخابات  در  اسالمی  و  انسانی  اخالق  اينکه  شود 

رعايت شود و مخصوصاً به هواردان نیز توصیه شود.
فدايی داشتن اخالص، توجه به توطئه های دشمن، لزوم 
توجه به سالمت انتاخابت، حفظ امانت و... را از منظر 
رهبری مورد تأکید قرار داد و گفت: عوامل برگزاری 
انتخابات مسئولیت شرعی و قانونی دارند و بايد به گونه 
ای عمل کنند که سالمت انتخابات مورد قبول همگان 

بوده و کسی بر آن خدشه ای وارد نکند.

استاندار کرمان با اشاره به سخنان امام راحل و 
رهبر معظم انقالب در رابطه با لزوم برگزاری 
انتخابات آزاد گفت: همه ما بايد از اين ديدگاه 
مشارکت  زمینه  و  کرده  تبعیت  سخنان  و  ها 
حداکثری و آزادانه مردم پای صندوقهای رای 

را فراهم کنیم .
محمد جواد فدايی در همايش تبیینی انتخابات 
يازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی افزود: 
معظم  مقام  و  خمینی)ره(  امام  که  همانطور 
در  بايد  فرمودند،  خود  سخنان  در  رهبری 
در  انسانی  و  اسالمی  اخالق  انتخابات  جريان 
تبلیغ برای رعايت کنیم و نامزدها به هواداران 
و مسئوالن ستادها رعايت اين نکات را توصیه 

کنند.
وی تصريح کرد: سالمت انتخابات بسیار مهم 
بر  انتخابات  مجريان  به  آن  از  بخشی  و  است 
می گردد و رايی که نوشته، خوانده و شمرده 
بر طبق خواست  بايد عین واقعیت و  می شود 

مردم باشد.
استاندار کرمان با بیان اينکه مقام معظم رهبری 
حساب  به  خیانت  انتخابات  در  تخلف  اندک 
به  اين کار  از  تاکید کرد: بخش   ، می آورند 
عهده مجريان امر است و همه مسئوالن در اين 
زمینه مسئولیت شرعی و قانونی دارند و طوری 
تشکیک  انتخابات  در  کسی  که  شود  عمل 

نکند.
نظام  در  انتخابات  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
جمهوری اسالمی از ديدگاه امام )ره( و مقام 

مرم  باوری  خدا  کرد:  تصريح  رهبری  معظم 
باوری و خود باوری سه اصل مهم در انتخابات 
می دانند و امروز اهمیت انتخابات برای همه ما 

روشن است.
کانديداهای  از  بايد  داشت:  اظهار  فدايی 
مهم  امر  اين  در  که  شود  تشکر  انتخابات 
مشارکت کردند و اگر در اين صحنه حضور 
و  نمی شد  برگزار  انتخاباتی  نمی کرديد  پیدا 
اين نشان عالقه به کشور و نظام اسالمی است.

نشست  اين  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
گفت: انتخابات امنیت آفرين است و بايد همه 
برای  ای  زمینه  انتخابات،  نامزدهای  ويژه  به  و 
ارتقای سطح امنیت و آرامشی که همه ما در 

سايه آن زندگی بکنند، فراهم کنیم.

سردار عبدالرضا ناظری افزود:  هرچه دشمنان 
پای  در  مردم  حضور  عدم  برای  را  تمهیداتی 
انسجام  برکت  به  داشتند،  رای  های  صندوق 
سلیمانی،  سپهبد  شهادت  از  بعد  شده  ايجاد 

نقش بر آب می شود.
به زمان رای گیری  وی تصريح کرد: هر چه 
نزديکتر می شويم حساسیت ها باالتر می رود 
از  انتخاباتی و جلو گیری  با رعايت اخالق  و 
انتخابات  مردم  حال  رعايت  و  رقبا  تخريب 

باشکوهی برگزار شود.
تاکید  کرمان  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
کرد: اين نیرو به عنوان بخشی از دستگاه امنیت 
نامزدها  و  مسئوالن  با  همکاری  آماده  آفرين 

برای برگزاری انتخاباتی امن و سالم است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گذاری : شهرداری زهکلوت

عنوان پروژه : توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری
شماره طرح : 1502004/169

شماره موافقت نامه : 426029 مورخه 98/8/22 معاونت محترم برنامه ريزی استانداری کرمان
منابع تامین اعتبار : 11/000/000/000 ريال

شرح مختصر پروژه : مرمت، بازسازی معابر و تاسیسات عمومی خسارت ديده ناشی از سیل در شهر 
زهکلوت می باشد. 

شرکت کنندگان بايد مبلغ 550/000/000 ريال بابت 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه به صورت 
وجه نقد واريز به حساب 0109249556004 بنام سپرده شهرداری زهلکوت و يا به صورت وجه 
اوراق  انتشار  نحوه  قانون  نام موضوع  بی  اوراق مشارکت  اسناد خزانه  يا  و  بانکی  يا ضمانت  نقد 

مشارکت مصوب 1376 به همراه ساير اسناد تحول دبیرخانه حراست شهرداری نمايند. 
بنابراين از کلیه پیمانکاران تايید صالحیت شده که دارای رتبه بندی از سازمان مديريت و برنامه 
ريزی در رشته مربوطه متقاضی شرکت در مناقصه هستند دعوت می شود جهت خريد اسناد مناقصه 
از تاريخ چاپ آگهی به مدت 7 روز به دبیرخانه شهرداری مراجعه نموده ، آخرين مهلت تحويل 
و  پاکات  بازگشايی  زمان  باشد.  نوبت دوم می  از چاپ آگهی  پاکات 7 روز پس  و  پیشنهادات 
پیشنهادات اولین روز اداری بعد از اتمام 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در محل شهرداری 

زهکلوت برگزار می شود.
ساير شرايط : 

1- در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به 
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2- شهرداری در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
3- به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
پروژه و همچنین  فنی  بیشتر در خصوص ساير مشخصات  اطالعات  پیشنهاد دهندگان جهت   -5

آنالیز قیمت به دفتر فنی شهرداری مراجعه نمايند.
تقی خادمی- شهرداری زهکلوت

استاندار کرمان : 

مردم آزادانه در انتخابات شرکت کنند

عوامل برگزاری انتخابات مسئولیت شرعی و قانونی دارند
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آیین قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتسال کرمان

آيین قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتسال استان کرمان در 
رده سنی نونهاالن با حضور اعضای هیئت فوتبال استان کرمان 
و سرپرستان تیم ها در محل هیئت فوتبال استان کرمان برگزار 

شد.
برتر فوتسال استان کرمان  مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ 
دبیر، محسن  دادگر  علیرضا  با حضور  نونهاالن  در رده سنی 
دپارتمان  دبیر  گدری  حسن  فوتسال،  کمیته  رئیس  ربیعی 
و  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس  امیرخسروی  عرفان  فوتسال، 
روابط عمومی هیئت فوتبال استان کرمان و سرپرستان تیم ها 

در محل هیئت فوتبال استان کرمان برگزار شد.
قرار است، مسابقات با حضور 15 تیم از اواسط هفته جاری در 
سه گروه چهار تیمی و يک گروه سه تیمی در سالن ورزشی 

آزادگان انار برگزار شوند.
کوهبنان،  اسپرت  جهان  تیم های   A گروه  در  ترتیب  بدين 
آراد بافت، آريايی بافت و وحدت انار، در گروه B تیم های 
و  پیشرفت سیرجان  فردوسی کرمان، شهید چمران جیرفت، 
نوين  فجر  کرمان،  سهند  تیم های   C گروه  در  انار،  المهدی 
در  و  رودبار  گمنام  شهدای  و  ارزويیه  سامان  تاالر  بروات، 
گروه D تیم های کرمان جوان، شهید ندافیان انار و فردوسی 

کرمان به مدت چهار روز با هم به رقابت می پردازند.

نهاده  تامین  برای  تسهیالت  پرداخت 
های دامی روستائیان

کشور  روستايی  تعاون  مرکزی  سازمان  مديره  هییت  عضو 
گفت: برای تامین نهاد های دامی سعی می کنیم تسهیالت در 

اختیار تعاونی بخصوص در روستا ها قرار دهیم.
فروشگاه تعاونی مرغداران استان کرمان در ايام اهلل دهه فجر 

افتتاح شد.
  رحیمی عضو هییت مديره سازمان مرکزی تعاون روستايی 
کشور با اعالم اينکه فروشگاه تعاونی مرغداران با هدف عرضه 
مستقیم کاال وحمايت از مصرف کننده افتتاح شد گفت: در 
اين فروشگاه محصوالت مرغداری ها برای حمايت از تولید 

کننده وحذف واسطه ها با قیمت کمتری عرضه می شود.
او افزود: اين فروشگاه در مدت 6 ماه و با اعتبار يک میلیارد 

تومان راه اندازی و امروز افتتاح شد.
سعی  روستا ها  و  شهرستان ها  در  اينکه  به  اشاره  با  رحیمی 
از اعضا  می کنم بدون واسطه خود تعاونی ها محصوالت را 
خريداری کنند افزود : يکی از سیاست های ماکاهش هزينه ها 

و تکمیل حلقه ها در تعاونی ها است.
بتوانیم  انشااهلل  دامی  نهاد های  تامین  برای  کرد:  اظهار  او 
تسهیالت در اختیار تعاونی بخصوص در روستا ها قرار دهیم.

انتهای خیابان بیست و چهار آذر  در اين شرکت تعاونی که 
شهر کرمان قرار دارد مرغ به قیمت مناسب و ديگر محصوالت 

پروتئینی به فروش می رسد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گويد: تا دو 
سال پیش 680 شرکت در زمینه واردات خودرو 
واردات، 99  ممنوعیت  با  که  می کردند  فعالیت 

درصد آنها تعطیل شدند.
»مهدی دادفر« افزود: اکنون 9 شرکت واردکننده 
حداقل  با  نیز  آنها  که  است  مانده   باقی  خودرو 

ظرفیت خود کار می کنند.
مصوبه  به  خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
از  خودرو  دستگاه   48 و  هزار  يک  ترخیص 
و يک  هزار  و گفت: يک  اشاره کرد  گمرک 
شرکت  به  مربوط  خودروها  اين  از  دستگاه 
کرمان موتور و بقیه مربوط به پنج شرکت ديگر 

است.
خودروهای  اندک  ترخیص  با  کرد:  اضافه  وی 
نظر می رسد  به  مانده در گمرک،  باقی  واردتی 
واردکنندگان  انجمن  فعالیت  پايانی  سال  امسال 

خودرو نیز باشد.
آمده  پیش  شرايط  با  می گويد:  دادفر 
و  بی معنی  انجمن  اين  فعالیت  ديگر 

مفهوم است.
در  که  خودروهايی  ايرنا،  گزارش  به 
ترخیص  با  دولت  هیات  اخیر  جلسه 
است  خودروهايی  شد،  موافقت  آنها 
بازه  يک  در  و  دارند  سفارش  ثبت  که 
از  بخشی  داده  مهلت  دولت  که  زمانی 
تشريفات قانونی ترخیص آنها انجام شد 

تا از گمرک خارج شوند، اما با وجود پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی، به دلیل طوالنی شدن 
تشريفات ترخیص، برگه سبز آنها پس از مهلت 
قانونی صادر شده و اجازه خروج پیدا نکرده اند.

تعداد خودروهای متوقف شده در گمرکات به 
حدود پنج هزار دستگاه  می رسد.

ادامه  در  خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
تعهد  در حقیقت  اين خودروها  خاطرنشان کرد:  
مالکان  به  بايد  و  است  خريداران  به  شرکت ها 
تحويل شود؛ همچنین مابه التفاوت ارزی آنها با 
نرخ سامانه سنا و نیما محاسبه می شود که در اين 
صورت به احتمال زياد قیمت هايی باالتر از بازار 

خواهند يافت.

با  کرمان  استان  دادگستری  کل  ريیس 
معامله  و  گذاشتن  قیمت  اينکه  اشاره 
شهداء،  خون  به  جفا  مردم  رای  کردن 
آرمان های امام و تخطی از اوامر واليت 
و  منصفانه  رقابت  انتخابات  افزود:  است 
صدد  در  کس  هر  بايد  و  است  عادالنه 
های خود  توانايی  و  ها  شايستگی  اثبات 

بربیايد و بايد نقد منصفانه داشته باشد.
"يداله موحد" روز يکشنبه 20 بهمن ماه 
يازدهمین  انتخابات  تبیینی  همايش  در 
در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
از  يکی  ترديد  بدون  اظهار کرد:  کرمان 

اسالمی  نظام  و  انقالب  ارزشمند  دستاوردهای 
آراء  اتکاء  به  کشور  امور  اداره  که  است  اين 

عمومی است.
وی با بیان اينکه نماد و مظهر اراده عمومی برای 
اين  کرد:  اظهار  است  انتخابات  کشور  اداره 
است  مهم  بسیار  اسالمی  نظام جمهوری  در  امر 
انتخابات  امروز  تا  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  و 
افتخاری  پرچم  دوره  هر  و  برگزار  پرشماری 

برای نظام اسالمی برافراشته شده است.
پايه  بر  ها  انتخابات  همه  کرد:  تصريح  موحد 
چهار اصل مشارکت حداکثری مردم، انتخابات 
و  گرفته  شکل  منصفانه  رقابت  با  و  سالم  امن، 
انشاءاهلل که با برگزاری يازدهمین دوره انتخابات 
افزوده  افتخارات  بر  ديگری  پرچم  نیز  مجلس 

بشود.
قوانین  قانونگذار  اينکه  بیان  با  قضائی  مقام  اين 
انتخابات  برگزاری  برای  مختلفی  مقررات  و 
شده  تعريف  نبايدهايی  و  بايدها  و  کرده  وضع 
نبايد  اجرايی  و  نظارت  هیئت های  افزود:  است 

طرفداری از کانديدايی داشته و بايد جوانب را 
رعايت نمايد و در قوانین هر رفتاری که موجب 
اختالل در امر انتخابات بشود و هر رفتاری که به 

سالمت انتخابات ضربه بزند، جرم است.
جرم  رای  فروش  و  خريد  اينکه  بیان  با  موحد 
کشور  سرنوشت  مردم  رای  کرد:  عنوان  است، 
را تعیین می کند و براساس آن قوه مقننه شکل 
می گیرد و اين به موجب نص صريح قانون حق 
الناس برای مشارکت در سرنوشت خودشان در 

نظر گرفته است.
اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  ريیس 
اينکه قیمت گذاشتن و معامله کردن رای مردم 
تخطی  و  امام  های  آرمان  شهداء،  به خون  جفا 
رقابت  انتخابات  افزود:  است  واليت  اوامر  از 
منصفانه و عادالنه است و بايد هر کس در صدد 
اثبات شايستگی ها و توانايی های خود بربیايد و 

بايد نقد منصفانه داشته باشد.
موحد بیان کرد: انتظار دستگاه قضائی از هیئت 
مند  قانون  که  است  اين  نظارت  و  اجرايی  های 

باشید و بايد به اين وفاق برسیم که همه 
عمل  اخالق  محور  و  قانون  بر  مبتنی 

کنیم.
های  ارزش  به  احترام  قضائی  مقام  اين 
اساسی در نظام جمهوری اسالمی را از 
تاکید  با  و  کرد  عنوان  انتظارات  ديگر 
نظات  های  هیئت  نگرش  اينکه  بر 
باشد،  گرايانه  وظیفه  بايد  اجرايی  و 
بیان  انتخابات  نامزدهای  به  خطاب 
کرد: مصالح عمومی و ملی را بر منافع 
شخصی و گروهی ترجیح بدهید و در 
از  و  داشته  صدر  سعه  رقباء  با  مواجهه 

فريب کاری پرهیز کنید.
گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  ريیس 
احترام  نظارتی  و  اجرايی  نهادهای  به  نامزدها 
بگذارند و با آنها همکاری داشته، از زياده روی 
و اسراف در تبلیغات پرهیز نموده و تالش کنید 

وامدار صاحبان قدرت و ثروت نشويد.
از سوی  بايد  تبلیغاتی  افزود: روز سکوت   وی 
در  و  شود  گرفته  جدی  انتخابات  کانديداهای 
بايد به  تبلیغاتی ممنوع است و  اين روز هر نوع 

اين ممنوعیت احترام گذاشته بشود.
کرد:  تصريح  کانديداها  به  خطاب  موحد 
مسئولیت افراد ستاد و کسانی که مسئول توزيع 
حتما  که  نامزدهاست  با  هستند،  تبلیغاتی  اقالم 
دعوت  از  و  گوشزد  او  به  را  نبايدها  و  بايدها 
شخصیت های ملی و محلی تنش زا خودداری 

کنید.
وی بیان کرد: استفاده از اموال و اماکن عمومی 

برای انتخابات و استفاده شخصی ممنوع است.

به برخی برداشت های  با اشاره  فرماندار کرمان 
و  اجرايی  های  هیئت  توسط  قانون  از  متفاوت 
نظارت تاکید کرد: مالک عمل ما در انتخابات 
فقط قانون است اما گاهی برداشت های متفاوت 
جلسات  در  بايد  که  دارد،  وجود  قانون  از 
مشترک هیات های اجرايی و نظارت با استناد به 
قانون و استعالم از مراجع قانونی مافوق اينگونه 
مسائل را حل کرد و اجازه ندهیم برخی افراد از 

فضای ايجاد شده سوء استفاده کنند.
با ريیس هیات  بابايی" در جلسه مشترک  "علی 
نظارت  هیات  اعضاء  و  ريیس  و  استان  نظارت 
هیات  عملکرد  تشريح  به  کرمان  شهرستان 
شهرستان  انتخابات  ستاد  های  کمیته  و  اجرايی 
به  حاضر  درحال  گفت:  و  پرداخت  کرمان 
کار  اولويت  در  انتخابات  امنیت،  بحث  جزء 

فرمانداری قرار دارد .
معظم  مقام  فرمايش  به  باتوجه  داد:  ادامه  وی 
مردم،  آراء  بودن  الناس  حق  بر  مبنی  رهبری 
حداکثری  حضور  با  سالم،  انتخاباتی  برگزاری 
و  تبلیغاتی  فضای  از  دور  به  و  شور  پر  مردم، 
سیاسی  گرايشات  به  توجه  بدون  ای،  حاشیه 
ما  اخالقی  و  قانونی  شرعی،  وظیفه  اشخاص، 
مسئولین و عوامل دست اندرکار بعنوان مجريان 
انتخابات است که انشااهلل به ياری خداوند متعال 
و همکاری و همدلی تمامی عوامل به ويژه هیات 
انتخاباتی سالم خواهیم  نظارت،  و  اجرايی  های 

داشت.
به  اشاره  با  راور  و  کرمان  انتخابیه  ريیس حوزه 
سیستم برگزاری انتخابات يادآور شد: برگزاری 
هیات  يا  گروه  يک  توسط  تنهايی  به  انتخابات 
اجرايی،  های  هیأت  بود،  نخواهد  پذير  امکان 
در   ... و  امنیتی  نیروهای  بازرسی،  نظارت، 
عوامل  و  دارند  مشارکت  انتخابات  برگزاری 
برگزار کننده افرادی سالم، معتمد و با تجربه از 

میان اقشار مختلف مردم هستند.
وی تعامل و همکاری را اصل کار در برگزاری 
از  تعامل  اين  کرد:  اظهار  و  دانست  انتخابات 
خواهد  ادامه  انتخابات  پايان  تا  شروع  لحظه 
نماينده  از  ارتباط میان اعضاء شعبه  داشت، اگر 

به خوبی   ... و  بازرس  ناظر،  اعضاء،  تا  فرماندار 
برقرار شود قطعاً انتخابات خوبی خواهیم داشت.

بابايی با تاکید بر لزوم دقیق بودن عوامل برگزار 
کننده انتخابات تصريح کرد: در انتخابات جای 
هیچ آزمون و خطايی وجود ندارد، هیچ اشتباهی 
انتخابات  در  دخیل  عوامل  از  يک  هیچ  از 
پذيرفته نیست، با آموزش عوامل دست اندرکار 
 ... بازرسی و  نظارت،  اجرايی،  از  اعم  انتخابات 

بايد افزايش ضريب دقت را باال برد.
فرماندار کرمان اعتمادسازی و جلب اعتماد مردم 
را  انتخاباتی  افزايش شور  با هدف  انتخابات  در 
برشمرد  انتخابات  امر  مسئولیِن  وظايف  از  يکی 
مؤلفه  از  يکی  را  انتخابات  در  انضباط  و  نظم  و 
های مهم در اين خصوص دانست و در ادامه با 
قانون  از  متفاوت  های  برداشت  برخی  به  اشاره 
توسط هیات های اجرايی و نظارت تاکید کرد: 
مالک عمل ما در انتخابات فقط قانون است اما 
وجود  قانون  از  متفاوت  های  برداشت  گاهی 
های  هیات  مشترک  جلسات  در  بايد  دارد، 
اجرايی و نظارت با استناد به قانون و استعالم از 
مراجع قانونی مافوق  اينگونه مسائل را حل کرد 
و اجازه ندهیم برخی افراد از فضای ايجاد شده 

سوء استفاده کنند.
انتخاب 15  انتخابیه کرمان و راور  ريیس حوزه 
انجام  پشتیبانی و  کارشناس معین جهت تجهیز، 
امور مربوط به شعب اخذ رای، تشکیل چندين 
جلسه با روسای نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش 
به منظور انتخاب افرادی سالم، معتمد و باتجربه 
بعنوان نمايندگان فرماندار، جلسه با هیات امنای 
مساجد و تکايايی که شعبه اخذ رای می باشند، 
رای،  اخذ  شعب  تمامی  برای  شناسنامه  تهیه 
عوامل  آموزش  و  اطالعات  فناوری  مبحث 
اجرايی، نمايندگان فرماندار، کاربران، بازرسین 
و ...، جلسات شورای تامین با هدف تامین امنیت 
پشتیبانی  متعدد در خصوص  انتخابات، جلسات 
انتخابات  ستاد  اقدامات  مهمترين  از  انتخابات 
در  اقدامات  اين  تمامی  کرد:  ابراز  و  برشمرد 
و  مدون  بصورت  مختلف  های  کمیته  قالب 
منظم انجام شده و تا پايان انتخابات ادامه خواهد 

داشت.
سخنان  از  ديگری  بخش  در  کرمان  فرماندار 
خود با اعالم تعداد داوطلبین ثبت نام شده جهت 
مجلس  انتخابات  دوره  يازدهمین  در  شرکت 
صالحیت  بررسی  وضعیت  و  اسالمی  شورای 
آنها در هیات های اجرايی و نظارت شهرستان و 
استان گفت: بعد از بررسی صالحیت داوطلبین 
نظارت  و  اجرايی  گانه  دو  های  هیات  در 
از  انصراف برخی  شهرستان و استان و همچنین 
نفر مجوز ورود  تاکنون مجموعا 55  داوطلبین، 

به رقابت نهايی انتخابات را دريافت کرده اند.
های  شهرستان  رای  اخذ  شعب  تعداد  بابايی 
کرمان و راور را 468 شعبه اعالم کرد و افزود: 
از مجموع 468 شعبه، 385 شعبه ثابت و 83 شعبه 
سیار است ضمن آنکه در شهرستان کرمان 432 
شعبه نهايی شده که 369 شعبه ثابت و 63 شعبه 

سیار است.
ريیس هیات اجرايی حوزه انتخابیه کرمان و راور 
با اشاره به میانگین افزايش 3 درصدی شعب در 
سطح کشور، افزايش تعداد شعب در شهرستان 
کرمان را 8.58 درصد اعالم و خاطر نشان کرد: 
مشارکت  جهت  شهروندان  حال  رفاه  هدف  با 
حداکثری در انتخابات افزايش شعب در دستور 
کار قرار گرفت و براساس قانون و طی مراحل 
براين  عالوه  گرفت،  صورت  کار  اين  قانونی 
تعرفه  تعداد  کار  دستور  با  شعب  تک  تک 
انتخابات  به  مستند  آراء  تعداد  و  دريافتی  های 
دوره دهم مجلس  مورد بررسی قرار گرفتند و 
اصالحاتی درخصوص میزان تعرفه های واگذار 

شده صورت گرفت.

کارزار  وارد  نفره  تک  لیست  با  اصالح طلبان 
انتخابات در حوزه انتخابیه کرمان و راور شدند

به گزارش حکمت به نقل از ايسنا، در نشست شورای جبهه 
به  ساالری«  »زهره  دکتر  خانم  کرمان،  استان  طلبان  اصالح 
عنوان نامزد نهايی اين جريان در حوزه انتخابیه کرمان و راور 
انتخابیه  حوزه  در  طلبان  اصالح  ترتیب  اين  به  و  شد  معرفی 
دوره  يازدهمین  انتخابات  در  نامزد  يک  با  راور  و  کرمان 

مجلس شورای اسالمی شرکت خواهند کرد.
اصالح  جبهه  ريیسه  هیئت  عضو  نژادحیدری«  »محمدرضا 
تايید  ايسنا اين خبر را  با  طلبان استان کرمان در گفت و گو 

کرد.

ريیس کل دادگستری استان کرمان:

قیمت گذاشتن و معامله کردن رای مردم، جفا به خون شهداست

فرماندار کرمان:

در انتخابات جای هیچ آزمون و خطایی وجود ندارد

تعطیلی 99 درصدی شرکت های واردکننده خودرو
7مصدوم در اثر واژگونی خودرو در ارزوئیه

گفت:  کرمان  پزشکی  فوريت های  مرکز  و  اورژانس  رئیس 
واژگونی پژو پارس در ارزوئیه 7 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، صابری رئیس اورژانس و مرکز فوريت های پزشکی 
 7 ارزوئیه  در  پارس  پژو  خودروی  واژگونی  گفت:  کرمان 

مصدوم برجای گذاشت.
صابری افزود: واژگونی پژوپارس در محور صوغان به سرخان 

ساعت 17:25 باعث زخمی شدن 7نفر شد.
او بیان داشت: پس از اين حادثه 2 تیم فوريت های پزشکی برای 

نجات 7 مصدوم حادثه اعزام شدند.
حال  با  را  7مصدوم  اورژانس  گفت:تکنیسین های  صابری 
عمومی مساعد به مرکز درمانی صوغان و بیمارستان امام حسین 

)ع( ارزوئیه انتقال دادند.
کودک   3 و  زن   4 شامل  حادثه  مصدومین  کرد:  تصريح  او 

هستند و در رده سنی 9 ماهه تا 45 سال قرار دارند.

همه آنچه که باید در مورد کرونا ویروس بدانیم
جهانی  سازمان  علمی  های  يافته  آخرين  از  برگرفته 

)WHO(بهداشت
الريه  ذات  به  بیمارمبتال  تعدادی  میالدی   2019 سال  اواخر  در 
و  بود  ناشناخته  آن  ويروس  عامل  زمان  در آن  گزارش شد که 

االن به نام کرونا ويروس جديد 2019 معروف شده است.
که  شود  می  ها  ويروس  از  بزرگی  گروه  شامل  ويروس  کرونا 
شامل مواد ژنتیکی و يک اليه پوششی است که بروی آن میله 
های پروتئینی قرار دارد که شبیه تاج يا crown )کراون( هستند 

و به همین علت به آن کورونا ويروس می گويند.
 انواع مختلفی از کورونا ويروس وجود دارد که عاليم تنفسی و 
برخی اوقات عاليم گوارشی می دهند. عاليم تنفسی شامل يک 
طیف از سرماخوردگی تا ذات الريه می شوند. و در اکثر موارد 

يک بیماری خفیف ايجاد می شود.
می  ايجاد  شديد  عاليم  ويروس   کورونا  انواع  از  برخی  ولی   
کنند. مانند بیماری SARS )سارس( که اولین بار در سال 2003 
در  )مرس( که    MERS بیماری  و  از چین شروع شد  میالدی 
سال 2012 میالدی از عربستان شروع شد. کرونا ويروس جديد 

از اواخر سال 2019 میالدی از چین شروع شد.
غذاهای  بازار  کارگران  در  الريه  ذات  صورت  به  بیماری  اين   
دريايی و حیوانات زنده در ووهان چین گزارش شد و به تدريج 
يعنی  شد:  منتقل  بودند  ارتباط  در  بیماران  اين  با  کسانیکه  به 
اعضای خانواده و نیز پرسنل کادر درمانی؛  در حال حاضر تعداد 
قابل توجهی از اين بیماری گزارش شده است که اکثر آنان از 

چین و تعدادی نیز از ساير کشورهای دنیا گزارش شده اند.
 منشاء  اين ويروس از کجاست؟

 اين ويروس عمدتاً در بین حیوانات در حال چرخش است ولی 
به انسان ها نیز سرايت نموده است. که عوامل مختلفی در انتقال 
از حیوان به انسان دخیل هستند، از جمله بروز جهش در ويروس 
MERS  از  بیماری  با حیوان. بطور مثال  انسان  يا تماس مداوم 
شتر به انسان سرايت نمود و بیماری SARS  از نوع خاصی گربه 
هنوز  جديد  ويروس  کورونا  حیوانی  مخزن  ولی  نمود  سرايت 

مشخص نشده است. 
نحوه انتقال اين بیماری چگونه است؟

مسیر دقیق انتقال اين ويروس هنوز به طور کامل مشخص نشده 
است. ولی به عنوان يک اصل کلی، ويروس های تنفسی از طريق 
ريزقطرات منتقل می شوند. حال يا از طريق سرفه و عطسه و يا از 

طريق لمس کردن اشیای آلوده به ويروس.
 گروه های در معرض خطر عبارتند از: 

کسانیکه تماس نزديک با حیوانات دارند مانند: 
افراد شاغل در بازارهای فروش حیوانات زنده

افراديکه از بیماران مبتال مراقبت می کنند، از جمله افراد خانواده 
ايشان و ارائه دهندگان خدمات سالمت

عاليم اين بیماری کدامند؟
بیماری از يک طیف ماليم تا  اين   براساس دانسته های کنونی 
شديد می تواند بروز کند و با عالئمی همچون تب، سرفه، تنگی 
نفس و در موارد شديد ممکن است ذات الريه، نارسايی کلیه و 

مرگ رخ دهد.
مشخص  قطع  طور  به  هنوز  بیماری  ازاين  ناشی  مرگ  درصد   

نیست.
چگونه می توان اين بیماری را تشخیص داد؟

 آزمايش های پیشرفته تحت عنوان PcR )پی سی آر( می توان 
استفاده نمود.

در حال حاضر دو آزمايشگاه در تهران اين کار را انجام می دهند
درمان:

  درمان اختصاصی برای اين بیماری هنوز کشف نشده است و 
درمان های موجود بیشتر جنبه مراقبتی و حمايتی دارند. همچنین 
واکسن هم ندارد. درمان و واکسن هر دو در حال تحقیق هستند.

 چگونه می توان از اين بیماری پیشگیری نمود؟
بیماری در حال حاضر در محدوده های خاص جغرافیايی   اين 
وجود دارد ولی يک سری توصیه های بهداشتی برای پیشگیری 

از اين بیماری وجود دارد:
 جلوی بینی و دهان خود را هنگام عطسه و سرفه با يک دستمال 

کاغذی يا گودی آرنج بگیريد.
پرهیز  دارند  تنفسی  حاد  بیماری  عاليم  کسانیکه  با  تماس  از   

نمايید.
 کسانیکه با بیمار در تماس هستند و نیز خود بیماران از ماسک 

استفاده نمايند.
 دست ها را مرتب با آب و صابون بشويید.

 حتی المقدور از تماس بی مورد با حیوانات پرهیز نمايید و اگر 
به حیوان يا محصوالت حیوانی دست زديد، دست خود را با آب 

و صابون بشويید.
 همچنین فرآورده های حیوانی کاماًل پخته شوند.

 خیلی مهم است که اگر احساس می کنید بیمار شده ايد در منزل 
استراحت نمايید و اگر دچار عالئمی همچون تب و سرفه و تنگی 
نفس ُشديد به پزشک مراجعه نمايید. همچنین اگر سابقه سفر به 

مناطق آلوده را داريد به پزشک خود بگويید.
 به هر حال بايد بدانیم که اين بیماری در مراحل اولیه بروز است 
و ممکن است آنچه که در مورد اين بیماری می دانیم به مرور 

زمان تغییر کند.
 رضا منظری توکلی کارشناس بهداشت عمومی
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آگهي حصروراثت
آقای علی سلطانی نژاد فرزند احمد داراي شناسنامه 3120223727 به شرح دادخواست شماره 980856 مورخ98/11/20 
بافت فوت شده و  به شناسنامه 22 در تاريخ 1390/9/29 در شهر  ا...مراد  نژاد فرزند  توضیح داده شادروان احمد سلطانی 

وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-سمن گل سلطانی نژاد فرزند ماشاا...به ش ملی 3131408261 متولد 1339 همسر متوفی.

2-علی سلطانی نژاد ش ملی 3120223727 متولد 1374 فرزند متوفی.
3- محمد سلطانی نژاد ش ملی 3120125377 متولد 1370 فرزند متوفی.

4- زهرا سلطانی نژاد ش ملی 3120284610 متولد 1376 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.)م الف 201(
دفتر شورای حل اختالف شماره2 شهرستان بافت

آگهي مزایده)نوبت اول(
اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومي ارزوئیه در نظر دارد در راستاي اجراي مفاد دادنامه 94/5/28-9409973461301180 
صادره از دادگاه ارزوئیه  در پرونده اجرايی 940564 دادگاه ارزوئیه که طی آن آقای مجید زرنگ فرزند دادا... به پرداخت 
135 میلیون تومان در حق آقايان جمشیر و محمود هردو امانی فرزندان کرم محکوم گرديده و خانم مريم حاتمی فرزند 
نصرا... با معرفی يک باب منزل مسکونی واقع در ارزوئیه خ امام)ره( به مساحت 450 متر مربع به اعیان حدود 200 مترمربع با 
سقف آجرآهنی و ديوارباربر بدون شناژ دارای نمای سفالی و شمالی که حیاط سازی انجام نشده و ديوار حیاط بلوکی می 
باشد آشپزخانه اين ديوار حال 1/2 مترسرامیک دارای انشعاب آب و برق و تلفن جهت استیفاس محکوم به معرفی گرديده 
و ارزش ششدانگ يک میلیارد و پانصدو نود میلیون ريال برآورد قیمت شده است لذا با وصف موجود مزايده با حضور 
نماينده محترم دادگاه در مورخه دوشنبه 1398/12/5 ساعت 12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه برگزارشخص يا 
اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود ضمناً افراد شرکت کننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ 
پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در بسته تحويل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل از موعد به دايره اجراي احکام 

مراجعه تا ترتیب بازديد از ملک مورد نظر داده شود.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

اهمیت شیر مادر
يکی از مزايای شیر مادر در باال بودن مقدار کلسترول آن است که 
خود موجب تشکیل آنزيمهايی برای متابولیزه نمودن کلسترول و 
در نتیجه يکی از بهترين روشهای پیش گیری از بیماريهای قلبی و 

عروقی می باشد.
با شیر مادر جلوی بروز عده بسیار زيادی از اختالالت را  تغذيه 
عالئم  بروز  احتمال  مادر  شیر  با  تغذيه  اينکه  جمله  از  می گیرد، 
ويتامین  اين  می دهد.  را کاهش  در کوردک   A ويتامین  کمبود 
بینايی دخالت دارد بلکه در جلوگیری  نه تنها در رشد و تکامل 
دردهای  می کند.  بازی  اهمیتی  با  نقش  نیز  تنفسی  عفونتهای  از 
کودکان  در  شايع  شکايات  از  کودکی(  )قولنجهای  کولیکی 
هستند، اين دردها در کودکانی که از شیر مادر تغذيه می کنند به 

نحو محسوسی کمتر است.
فکر  بود که  اين  آن  و  داشت  نادرستی وجود  اعتقاد  در گذشته 
می کردند باقی  ماندن شیر مادر در پستان باعث فساد شیر می شود. 
مقايسه های انجام شده صحیح نبودن اين ادعا را نشان داده است. 
طبیعتا شیر مادر فاقد مواد نگاهدارنده و افزودنی های ساختگی و 

مصنوعی است.
تغییر  و  تنظیم  به  نیاز  و  بوده  مناسب  همیشه  مادر  شیر  حرارت 
ندارد. تغذيه از شیر مادر موجب کاهش هزينه درمان نوزاد شده، 
مهمترين علت اين است که کودکی از شیر مادر تغذيه می کند 
کمتر بیمار می شود و ارتباط عاطفی آن با مادر بهتر از ساير اطفال 
است. در چنین کودکانی کام ، دندانها ، دهان و فک شکل بهتر و 

متناسب تری خواهد داشت.
تغذيه با شیر مادر سبب می شود که در جريان حوادث و سوانح و 

آوارگیها کودکان منبع غذايی خود را از دست ندهند.
تغذيه با شیر مادر نقش بسیار مهمی در کنترل جمعیت دارد و آنچه 
که دنیا به برکت تغذيه با شیر مادر در امر کنترل جمعیت کسب 
می کند، برابر جمع کل فوائد مصرف قرصهای ضد بارداری و آی 
يو دی و کاندوم و ساير روشها و حتی بیشتر از آنهاست. راه رفتن 
و دندان در آوردن در چنین کودکانی سريعتر صورت می گیرد 
و ضريب هوشی و قدرت فراگیری اين کودکان در تمام مقاطع 

سنی بیشتر است.
بیماريهای  بروز و شیوع  باعث کاهش  تنها  نه  مادر  با شیر  تغذيه 
دوران  بیماريهای  از  بسیاری  به  ابتدا  بلکه  می گردد،  متعددی 
فشار خون  افزايش  قبیل  از  سالمندی  حتی  و  جوانی  و  نوجوانی 

شريانی ، بیماری کبدی و ديابت جوانان و ... را کاهش می دهد.
مکیدن نوزاد باعث ترشح پروالکتین می شود که منجر به ترشح 
توسین  اکسی  هم  هیپوفیز خلفی  از  آن  با  همزمان  می گردد  شیر 
ترشح می گردد که باعث انقباض رحم و کاهش و قطع خونريزی 
نهايت  اندازه طبیعی شده و در  به  بازگشت سريعتر رحم  مادر و 
احتمال بروز کم خونی مادر را کاهش می دهد. نکته جالب توجه 
اين است که در مواردی که هم احتمال می رود بالفاصله بعد از 
زايمان انجام گرفته باشد و احتیاج به مصرف داروهای جمع کننده 
نبوده و  زايمان  از  بعد  بند آورنده خونريزيهای  ، داروهای  رحم 
مقدار  به  خلفی  هیپوفیز  هورمونهای  ترشح  باعث  نوزاد  مکیدن 
کافی می گردد. رحم بزودی و بخوبی جمع شده و از خونريزيهای 

بی مورد جلوگیری می گردد.
در يک مادر شیرده اضافه وزن کسب شده در حاملگی سريعتر 
بر طرف شده و اندام مادر به سرعت به حالت عادی بر می گردد.

سرطان  و  پستان  سرطان  که  شده  داده  نشان  سرطانها  مورد  در 
تخمدان در مادران شیرده کمتر از سايرين می باشد و عوارضی از 

قبیل شکستگی لگن کمتر از سايرين ديده می شود.
طاهره فندقاعی

اهمیت کالسهای آمادگی برای زایمان
آمادگی  های  کالس  برگزاری  و  بارداری  دوران  های  آموزش 
برای زايمان، راهکار مناسبی برای ايجاد احساس خودباوری در 
و  ترس  غیر ضروری، کاهش  از سزارين  پیشگیری  باردار،  مادر 
درد زايمان و تمايل به انجام زايمان طبیعی و فیزيولوژيک است. 
برای  آمادگی  های  کالس  در  شرکت  با  باردار  مادر  همچنین 
زايمان به انجام زايمان به روش طبیعی تمايل بیشتری پیدا می کند.

بهره  و  زايمان  برای  آمادگی  های  کالس  در  شرکت  واقع  در 
مند شدن از آموزش های دوران بارداری باعث کاهش تقاضای 
سزارين و تمايل به انجام زايمان طبیعی می شود. بنابراين با اطالع 
رسانی و افزايش آگاهی مادران، می توان آن ها را به انجام زايمان 
طبیعی تشويق کرد.هدف نهايی اين کالس ها بهبود سبک زندگی 
در بارداری، حین زايمان و تولد نوزاد است که برپايه حفظ حقوق 

طبیعی مادر و جنین استوار است.
شرکت در اين کالس ها منجر به از بین رفتن درد زايمان نخواهد 
شد، زيرا طبیعت زايمان درد است. اما آموزش ها به مادر کمک 
می کند تا بارداری سالم تر و با عارضه کمتری داشته باشد. ضمن 
اين که مادر باردار با کسب مهارت های خود مراقبتی و مديريت 
روانی  و  جسمی  پويايی  از  تا  شد  خواهد  قادر  جسم  و  ذهن 
برخوردار شود. همچنین با ذهنیت مثبتی که مادر از درد زايمان 
کسب خواهد کرد نگرانی های وی در بارداری کاهش يافته و در 

مهم ترين تجربه زندگی خود نقش فعال خواهند داشت.
اصول کالس شامل دادن اطالعات دقیق به منظور کاهش ترس 
و اضطراب، يادگیری تکنیک های ريلکسیشن، کنترل عضالت، 
تکنیک تنفس و ايجاد يک محیط آرام و حمايت کننده از مادر 

است.
اهداف کالس های آمادگی برای زايمان شامل دادن اطالعات به 
منظور کاهش استرس و هیجان، افزايش اطالعات درمورد برنامه 
های مراقبتی و بهداشتی دربارداری، زايمان و نگهداری کودک، 
مهارت  کسب  و  نادرست  تفکرات  اصالح  و  اضطراب  کاهش 
عضالنی،  و  عصبی  های  مهارت  آموزش  درد،  با  مقابله  برای 
از  استفاده  حداقل  با  درد  کنترل  و  کاهش  برای  مادر  به  کمک 
و  زايمان  شروع  از  قبل  مرحله  در  دارو  مصرف  کاهش  دارو، 
ارتباط اعضای  به نفس، مستحکم کردن  اعتماد  افزايش  زايمان، 
با  مناسب  تطابق  خانواده،  اعضای  و  پدر  کردن  آماده  خانواده، 
دوره پس از زايمان، آموزش روش های تنظیم خانواده، کمک به 

والدين برای کسب تجربه خوشايند و شیردهی موفق است.
کالس های آمادگی برای زايمان مرتبط با اهداف، ساده و قابل 
فهم بوده و تاکید بر عوامل روحی، رفتارها و نقش والدی دارد. 
مکان برگزاری کالس ها شامل مراکز بهداشتی دولتی، بیمارستان 

، زايشگاه و مرکز مشاوره خدمات مامائی خصوصی است.
صفیه ريگی

تفاوت بین زن و مرد
توان  می  زير  به صورت  را  زنان  و  مردان  های  تفاوت  از  بخشی 

عنوان نمود:
1- ديدگاه زنان و مردان نسبت به مسائل زناشويی کامال متفاوت 

است
و  مثبت  عواطف  با  زنان  در  زناشويی  رابطه  که  ايد  شنیده  حتما 
بیشتر جنبه  احساسات گره خورده است در حالی که در مردها، 
های فیزيولوژيک دارد. اين شايد مهم ترين تفاوت زن و مرد باشد 
که خیلی وقت ها در زندگی مشترک ناديده می ماند و دلخوری 

هايی را به وجود می آورد.
2 - زنان تشريفات را دوست دارند.

مردان کمتر تشريفاتی هستند.
3 - استقالل برای مردان اهمیت بسیاری دارد

ساير  و  معامالت  و  مالی  مسائل  مورد  در  که  خواهند  می  مردها 
موارد مشابه، مستقل عمل کنند. مخالفت همسر يا عدم توجه او 
مشترک  زندگی  در  موانعی  و  مشکالت  تواند  می  نکته،  اين  به 
ايجاد کند زيرا مرد تصور می کند که به احساس استقاللش، لطمه 

خورده است.
4 - زنان، رابطه گرا بوده و تمايل به تماشا و نظر دارند و استعداد 

بیشتری برای بینش و شهود از خود نشان می دهند.

بیشتر تمايل نشان  به عمل و آزمايش،  مردان، هدف گرا بوده و 
داده و استعداد بیشتری برای ارائه دلیل و منطق دارند.

5 - زنان می خواهند مورد حمايت باشند و به اين حمايت اهمیت 
می دهند

بی  و  توجهی  بی  مورد  همسرش  طرف  از  کند  حس  زن  اگر 
های  واکنش  و  شود  می  آزرده  شدت  به  گرفته،  قرار  مسئولیتی 
عاطفی شديد نشان می دهد. زيرا آنچه برای زن ها اهمیت دارد، 
آن است که حس کنند همسرشان به آنان احترام می گذارد، بی 
وقفه به آنها توجه دارد و سالمت، شادابی، عقايد و حتی تغییرات 

او برايش مهم است.
6 - زنان نفوذ همسران خود را راحت تر می پذيرند.

مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می دهند.
7 - مديريت خانه برای مردها بسیار مهم است

تقريبا در تمام فرهنگ ها مرد به عنوان قدرت اول خانواده شناخته 
شده است. مردها می خواهند هسته و ستون اصلی خانواده باشند 
و در خانواده هايی که زن بدون نظرخواهی و مشورت همسرش 
مشکالت  معموالً  گیرد،  می  تصمیم  خانوادگی  مسائل  درباره 
مرد  نفس  به  اعتماد  شدن  سرکوب  که  شود  می  مشاهده  زيادی 
مرد،  که  اين  البته  دانست.  ها  ناراحتی  اين  از  يکی  توان  می  را 
قدرت اول خانواده باشد بدان معنا نیست که مرد، در يک نقش 
ديکتاتوری ظاهر شود بلکه منظور از اين مسئله مديريتی است که 

بايد بر عهده مرد قرار بگیرد.
ويژگی های زنان و مردان

مهم ترين تفاوت زن و مرد تفاوت در ديدگاه آنها نسبت به مسائل 
زناشويی است

8 - ترس زنان بیشتر است تا خشم شان.
مردان بیشتر از اين که بترسند، خشمگین می شوند.

پريوش شیخ اوشاغی

حسابداری حقوق دستمزد
مبلغ  تعیین  و  دستمزد  و  حقوق  های  لیست  سازی  آماده  فرآيند 
خالص قابل پرداخت به پرسنل می تواند يکی از مهمترين وظايف 
حسابدار حقوق و دستمزد باشد. اطالعات مندرج در قرارداد کاری 
اين  قرار می گیرد  اختیار واحد حسابداری  پرسنل در  از  هر يک 
اطالعات می تواند شامل مدت کارکرد نیروی کار و میزان حقوق 
حقوق  و  مزايا  محاسبه  از  پس  است  موظف  حسابدار  باشد.  وی 
قانونی که شامل حال نیروی کار می شود و با لحاظ کردن قوانین 
وزارت کار حقوق فرد را محاسبه و در دفاتر حسابداری ثبت کند. 
حقوق و دستمزدی که به هر کارمند تعلق میگیرد شامل مزايا )که به 
مبلغ حقوق پايه پرسنل اضافه می شود و کسورات که از مبلغ حقوق 
دريافتی پرسنل کسر می شود( است. از نمونه های مزايا می توان 
حقوق مبنا، عائله مندی، حق مسکن، خواربار، حق اوالد، عیدی، 
حق ماموريت، پاداش، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده شغل و 
فوق العاده جذب را نام برد و کسورات مواردی مانند مالیات، بیمه 
عمر، بازنشستگی، وام صندوق، بیمه حقوق 7 درصد، بازنشستگی 
پس  صندوق  سازان  آتیه  کار،  انجام  حسن  تعهدی،  سرانه  جاری 

انداز و بیمه حقوق 27 درصد را در بر میگیرد.
امور  و  کار  وزارت  تايید  مورد  استاندارد  کار  ساعت  همچنین 
اجتماعی براساس ماده 51 قانون کار نبادی در طول شبانه روز از 
8 ساعت کمتر باشد. در اينجا ساعت کار به زمانی اطالق می شود 
قرار  کارفرما  اختیار  در  کار  انجام  برای  را  وقت خود  کارگر  که 
میدهد. طبق ماده 1 اين قانون کارفرما می تواند در برخی روزهای 
هفته اين مدت را بیشتر و در روزهای ديگر بنا به شرايط خود اين 
مدت را کمتر کند اما مجموع ساعت کاری نبايد از 44 ساعت در 
هفته بیشتر شود. همچنین در مشاغل سخت نیز ساعت کاری روزانه 

6 ساعت و هفته ای 36 ساعت می باشد.
حمیدرضا شريف آبادی

تریاژ بیماران
کلمه ترياژ يک واژه فرانسوی است که از واژه trier مشتق شده است. معنی 

اين واژه هم به معنای جداسازی و تفکیک کردن است.
فکر می کنم با همین توضیح کوتاه بايد تا حدودی با بخش ترياژ در بیمارستان 
دارد! ولی  بیمارستان چه کاربردی  در  اين بخش  اينکه  و  باشیم  ها آشنا شده 

توضیحات کامل تر را در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
مفهوم ترياژ

با توجه به افزايش جمعیت و شلوغ شدن مراکز بیمارستانی در شهرهای بزرگی 
مثل تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و … قرارگیری بخشی به نام ترياژ در محیط 

های بیمارستانی کاماًل طبیعی به نظر می رسد.
کاربرد  شلوغ  های  بیمارستان  اورژانِس  های  محیط  در  ترياژ،  بخش  واقع  در 
نباشد،  بیماران اورژانسی، در حد توان مرکز  دارد. زمانی که ظرفیت پذيرش 
تا  استفاده می شود  اورژانسی  بیماران  تفکیک  منظور  به  اين بخش  از  معموالً 

بیماران، بر اساس میزان خطری که تهديدشان می کند، اولويت بندی شوند.
محیط ترياژ بیمارستانی

البته امروزه در بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانی، بخش ترياژ استفاده می 
شود و صرفاً منحصر به بیمارستان های شلوغ نیست.

است.  بیماران  کردن  تفکیک  ترياژ،  اصلی  کاربرد  که  شديم  متوجه  بنابراين 
زمانی که به اورژانس يک بیمارستان مراجعه می کنیم، بخشی به نام ترياژ به 

چشممان می خورد.
بیماران  مديريت  امکان  که  زمانی  ها،  بیمارستان  از  بعضی  ترياژ  بخش  البته 
وجود داشته باشد، بال استفاده است و در اتاق های اين بخش، پرسنل درمانی 
را مشاهده نخواهیم کرد. اما اگر بیمارستان بیش از حد شلوغ باشد، اين واحد 

مجدداً فعال خواهد شد.
روال به اين صورت است که در بخش ترياژ تعدادی پرستار با تجربه و آموزش 
ديده که کاماًل سطوح خطر هر بیماری را می شناسند، قرار دارند و بیماران را 

ويزيت مختصر می کنند و شرح حال بیمار را می گیرند.
بسته به اينکه از کدام پروتکِل ترياژ در آن مرکز استفاده شده باشد، بیماران به 

2 تا 5 سطح مختلف دسته بندی می شوند.
به  رو  با خطر جدی  بیمار  يعنی  باشند،  داشته  قرار  اول  در سطح  که  بیمارانی 
رو است و به سرعت بايد به وضعیت آن رسیدگی شود و معموالً در قسمت 

اورژانس بیمارستان بستری می گردد.
مژگان شفیعی

ماالریا
ماالريا يک بیماری است که توسط يک انگل ايجاد می شود و اين 
انگل از طريق نیش پشه آلوده به انسان ها منتقل می شود. افرادی 
باال و  احساس ناخوشی می کنند و تب  که ماالريا دارند، معموالً 

لرز دارند.
هر ساله در حدود 210 میلیون نفر مبتال به ماالريا می شوند و حدود 
440.000 نفر از اين بیماری جان خود را از دست می دهند.بسیاری 
اثر اين بیماری می میرند، کودکان خردسال در  از افرادی که در 

آفريقا هستند.
اما  است،  غیرمعمول  معتدل  هوای  و  در آب  بیماری  اين  اينکه  با 
است.  رايج  استوايی  نیمه  و  استوايی  کشورهای  در  هنوز  ماالريا 
مسئوالن جهانی بهداشت در تالش برای کاهش میزان شیوع ماالريا 
از طريق توزيع شبکه های بس تر برای کمک به محافظت از مردم 

در برابر گزش پشه در هنگام خواب هستند.
دانشمندان در سراسر دنیا تالش می کنند تا يک واکسن را برای 
جلوگیری از ماالريا تهیه کنند. اگر به مکان هايی سفر می کنید که 
در آن ماالريا معمول است، برای جلوگیری از گزيده شدن توسط 
استفاده  حشرات  دافع  حشره  از  بپوشید،  محافظ  های  لباس  پشه، 

کنید و برای خوابیدن از پشه بند استفاده کنید.
فروغیه دستوری- کارشناس انگل شناسی

ايرانپورخطیب  والمسلمین  االسالم  حجت 
انقالب  اينکه  بیان  با  بافت  شهرستان  موقت 
مهمی  بسیار  آوردها  دست  ايران  اسالمی 

دارد که در جهان تأثیر گذار است.
خطیب  ايرانپور  والمسلمین  االسالم  حجت 
بافت درخطبه های عبادی  موقت شهرستان 
وسیاسی اين هفته، ضمن دعوت به رعايت 
صديقه  حضرت  اينکه  بیان  با  الهی  تقوای 
کبری فاطمه زهرا سالم اهلل علیها از افرادی 
ارزشهای  باالترين  و  مدارج  به  که  هست 
بیان  شد  جهانیان  الگوی  و  رسید  انسانی 

کردند:
به  آخرت  و  دنیا  در  بخواهند  اگر  انسان 
عزيز شود  و  ارزش  با  برسدو  انسانی  کمال 
باشد  داشته  معیار و مالک  زندگی  در  بايد 
اطهار  ائمه  از  باالتر  مالکی  و  معیار  چه  و 
و  علیها  اهلل  سالم  زهرا  فاطمه  خصوصاً  و 
که  کريم  قرآن  گفته  به  شديم  چنین  اگر 
می  السالم  علیه  ابراهیم  معرفی حضرت  در 
فرمايد ابراهیم يک ملت و يک مکتب بود 
اينگونه می شويم ، در زمان ما می توان از 
شهید حاج قاسم سلیمانی نام برد که ايشان 
در زندگی همه اعمال و رفتارش را با معیار 
و مالک ائمه اطهار سنجیده بودو عمل می 
کرد بخاطر همین پیش چشم مردم عزيز بود 
و مردم چنین تشییع باشکوهی از ايشان انجام 
دادند و سردارپرافتخار شهیدسلیمانی تبديل 

به يک مکتب شد .
حجت االسالم والمسلمین ايرانپورامام جمعه 
موقت شهرستان بافت درادامه بابیان حديثی 
السالم  علیه  امیرالمؤمنین  علی  ازحضرت 

گفتند :
ُدر  دو  فرمايد  می  السالم  علیه  امیرالمؤمنین 
گرانبها هست که اگر در وجود انسان پديد 
آيد باعث ارزش و قیمت انسان میشود و به 
ديگری  و  علم  يکی  دهد  می  ارزش  انسان 
بصیرت  حديث  اين  در  علم  از  مراد  ادب 

است .

خطیب موقت شهرستان بافت در ادامه با بیان 
حديثی از پیامبر اکرم )ص( بیان داشتند :

پرداختن به نماز و روزه و خمس و زکات 
زيادی  اما  است  خوب  عبادی  اعمال  و 
بلکه کسی  نیست  آنها  قبولی  اعمال مالک 
شناخت  و  بصیرت  و  ادب  و  معرفت  که 
با  باشد  داشته  اعمال  در  بیشتری  و  درستی 
ارزش است ، چرا که خیلی ها دم از واليت 
میزنندو در سخنانشان از واليت نام می برند 
امادر عمل معرفت و واليتمداری ديده نمی 

شودچرا که معرفت و ادب را ندارند .
ايرانپورخطیب  والمسلمین  االسالم  حجت 
بافت درخطبه های عبادی  موقت شهرستان 
وسیاسی اين هفته، ضمن دعوت به رعايت 
تقوای الهی و اينکه تقوا بهترين زاد و توشه 
است با بیان مناسبتها سالروز وفات حضرت 
ام البنین را تسلیت گفتند و ادامه دادند اين 
تسلیت  شهدا  همسران  و  مادران  به  را  روز 
از  کنیم  تقدير  بايد  ما  داشتند  بیان  و  گفتند 

مادران و همسران شهدا .
با تبريک  بافت  امام جمعه موقت شهرستان 
انقالب اسالمی  پیروزی  فرا رسیدن سالروز 
از  شهرستان  بصیر  مردم  کلیه  به  بهمن   22
اين  راهپیمايی  در  تا  کردند  دعوت  عموم 
روز چون گذشته با بصیرت شرکت نمايند .

ايرانپورخطیب  والمسلمین  االسالم  حجت 
انقالب  اينکه  بیان  با  بافت  شهرستان  موقت 
مهمی  بسیار  آوردها  دست  ايران  اسالمی 
بیان  به  است  تأثیر گذار  دارد که در جهان 
پرداختند  اسالمی  انقالب  آوردهای  دست 
انقالب  آوردهای  دست  از  يکی  گفتند  و 
و  دينی  هويت  به  بازگشت  ايران  اسالمی 
حاکمیت اسالم و ارزش های دينی و معنوی 
، ساختن انسان هايی با معنويات و روحیات 
جهادی ، اعتکاف ، مدافعان حرم ، ساختن 
پرورش  و  علمیه  های  حوزه  و  مدارس 
نیروهای ارزشی و معنوی برجسته و بزرگ 
چون حاج قاسم سلیمانی از دست آوردهای 

انقالب اسالمی ايران در چهل سال پر افتخار 
ايران اسالمی بوده است .

انقالب  آوردهای  دست  بیان  در  ادامه  در 
اسالمی گفتند :

مردم ساالری دينی و حاکمیت مردم بر مردم 
مردم  نقش  و  مردمی  انتخابات  برگزاری  و 
خود  توسظ  وحاکمیت  سرنوشت  درتأيین 
اسالمیست  نظام  آوردهای  دست  از  مردم 
از  ها  پیشرفت های علمی در همه عرصه   ،
در  پزشکی،  مسائل  در  تکنولژی  نانو  جمله 
دست آوردهای نظامی ما يکی از امن ترين 
آوردهای  دست  اينها  جهانیم  کشورهای 
نیست  خطبه  وقت  در  و  زيادند  که  داخلی 
خارجی  مهم  آوردهای  دست  از  همچنین 
جمهوری  قدرت  نفوذ  پیشبرد  از  توان  می 
و  منطقه  اسالمی  کشورهای  در  اسالمی 
و  آسیايی  کشورهای  به  انقالب  رساندن 

افريقا می توان نام برد .
بافت  شهرستان  موقت  جمعه  امام  پايان  در 
با تقدير و تشکر از عملکرد شورای نگهبان 
بیان داشت : مردم بدانند که شورای نگهبان 
برای احراز صالحیت  به حداقل ظرفیت ها 
عمل می کند لذا شورای نگهبان به بعضی ها 
در ورود به جايگاه مقدسی که شهید عالی 
دفاع  مردم  حق  از  مدرس  شهید  چون  قدر 
می کرد اجازه ورود نداد ، افرادی که احراز 
صالحیت نشده اند بايد بدانند که میدانند ، 
در بحث cft و fatf و امثالهم چه عملکردی 
خود  تکلیف  به  نگهبان  شورای  اند  داشته 
عملکرد و نگذاشت افرادی که بر علیه ملت 
به  کردند  تصويب  ها  توافق   و  ها  معاهده 
اين مکان مقدس راه يابند و عده ای بخاطر 
همین عمل به تکلیف شورای نگهبان در پی 
تخريب شورای نگهبانند . شورای نگهبان و 
کشورها  همه  در  احرازصالحیت  مکانیسم 
انقالبی  نهادهای  از  نهاد  اين  و  دارد  وجود 
و  نظارتی هست  ارکان  مهمترين  از  و  نظام 

بايد باشد .

امام جمعه موقت بافت:

عده ای بخاطر عمل به تکلیف شورای نگهبان در پی تخریب شورای نگهبانند
در ستاد تنظیم بازار استان مطرح شد

هنوز  کرمان  استان  شمال  عید  شب  میوه 
تامین نشده است!!

ايسنا/کرمان ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان 
کرمان در واکنش به عدم خريد میوه مورد نیاز شب عید شمال 
استان کرمان اظهار کرد: تا فردا به مباشرين خريد میوه شب عید 
کنند  روشن  را  تکلیف  تا  می دهیم  فرصت  کرمان  استان  شمال 
به  کنند  تامین  را  استان  شمال  عید  شب  میوه  نمی توانند  اگر  و 
واگذار  را  عید  شب  میوه  خريد  کرمان  استان  جنوب  مباشرين 
تعیین  را  استان  تره بار شمال  میوه و  اتحاديه  بعدا  و  خواهیم کرد 

تکلیف خواهیم کرد.
يکمین  و  سی  در  بهمن ماه   20 روز  ظهر   " حسینی نژاد  "مهدی 
جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان گفت: نمايشگاه های فروش 
ادامه  اسفندماه   23 تا  و  آغاز  اسفندماه   16 از  کرمان  شهر  بهاره 
خواهد داشت ضمن آنکه زمان برپايی اين نمايشگاه ها در ساير 
شهرستان های استان برعهده ستاد تنظیم بازار شهرستان قرار گرفته 

است.
مباشر  عید  میوه های شب  برای خريد  که  مطلب  اين  بیان  با  وی 
انتخاب شده است، ادامه داد: مباشری برای خريد سیب درختی 
کشور  شمال  از  را  استان  شمال  نیاز  مورد  سیب  تا  شد  انتخاب 
خريداری کند که در اين راستا مقرر شده حداکثر تا 2 اسفندماه، 

سیب های درختی خريداری شده به استان منتقل شوند.
کرمان  استان  شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ريیس 
افزود: طبق سیاست کالن کشور فقط می توانیم يک مباشر برای 
خريد میوه شب عید انتخاب کنیم تا در پرداخت يارانه به مشکل 
برخورد نکنیم لذا پیشنهاد می کنم که مابه التفاوت قیمت میوه از 
منابع داخلی استان تامین شود که يکی از اين منابع می تواند از 
محل يک درصد فروش محصوالت معدنی استان تامین شود تا 

بتوانیم چند مباشر برای خريد میوه شب انتخاب کنیم.
وی در واکنش به عدم خريد میوه مورد نیاز شب عید شمال استان 
کرمان اظهار کرد: تا فردا به مباشرين خريد میوه شب عید شمال 
اگر  و  کنند  روشن  را  تکلیف  تا  می دهیم  فرصت  کرمان  استان 
به مباشرين  تامین کنند  استان را  نمی توانند میوه شب عید شمال 
جنوب استان کرمان خريد میوه شب عید را واگذار خواهیم کرد 
و بعدا اتحاديه میوه و تره بار شمال استان را تعیین تکلیف خواهیم 

کرد.
"مسلم مروجی" ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
استان کرمان نیز در اين جلسه با بیان اين مطلب که مباشر خريد 
میوه شب عید برای جنوب استان کرمان تعیین شده است عنوان 
پرتقال  تن   210 کرمان  استان  جنوب  عید  شب  میوه  برای  کرد: 
والنسیايی و 170 تن سیب درختی خريداری و ذخیره سازی شده 

است.
بازار  تنظیم  محصوالت  جزء  والنسیايی  پرتقال  کرد:  اظهار  وی 
نبود اما با پیگیری های استانداری و سازمان صمت جنوب استان، 
و  گرفت  قرار  بازار  تنظیم  محصوالت  جزء  والنسیايی  پرتقال 
در  والنسیايی  پرتقال  تامین  معین  عنوان  به  کرمان  استان  جنوب 

کشور انتخاب شد.
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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

امام جمعه  اسالمی  انقالب  فجر  مبارک  دهه  با  همزمان 
و فرمانده سپاه شهرستان ارزوئیه با خانواده شهید منصور 
اسماعیل زاده از شهدای دفاع مقدس و پیروزی انقالب 

اسالمی ديدار کردند.
ادامه  در  ارزوئیه  شهرستان  سپاه  فرمانده  و  جمعه  امام 
ديدارهای خود از خانواده شهدا، با خانواده شهید منصور 
اسماعیل زاده از شهدای دفاع مقدس و پیروزی انقالب 

اسالمی در صوغان ديدار کردند.
با  ديدار  ارزوئیه  جمعه  امام  پور  نصراهلل  االسالم  حجت 
خانواده شهدا را موجب يادآوری مسئولیت برای مسئوالن 
و دست اندکاران دانست و بیان کرد: همه مسئوالن را در 
شهرستان بسیج می کنیم تا مشکالت خانواده های معظم 

شهدا را برطرف کنند.
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  تبريک  ضمن  وی 
گرامی داشت ياد و خاطره شهدای انقالب اسالمی بیان 
کرد: ملت ايران به ويژه جوانان گوش به فرمان امام در 
ستم  حکومت  برابر  در  شجاعانه  قرآن  و  اسالم  از  دفاع 
شاهی ايستادند و برای استقرار نظام جمهوری اسالمی از 

جان خويش گذشتند و به مقام واالی شهادت رسیدند.
سرگرد پاسدار رضا اسماعیلی کاخ فرمانده سپاه ارزوئیه 
در اين ديدار با قدردانی از خانواده شهدا و گرامیداشت 
ياد و نام شهدا بیان کرد: امروز سرافرازی و سربلندی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ايران در سايه خون شهیدان و 

پیشرفت و تعالی نظام اسالمی امروز مديون خون شهدايی 
است که مظلومانه تا پای جان بر آرمان هايشان ايستادگی 

کردند.
وی افزود: تربیت خانوادگی و روحیه شهادت اين شهید 
بزرگوار نشان از خانواده معنوی ايشان دارد و وظیفه همه 
ماست که در خدمت همه خانواده های شهدا و پدران و 
مادران شهدا باشیم، دعا کنند که انشاءاهلل ما هم عاقبت 

بخیر شويم.
قرآن،  تقديم  با  ديدار  اين  در  کاخ  اسماعیلی  سرگرد 
پدر  به  تعالی(  اهلل  ای)حفظه  خامنه  امام  تمثال  و  چفیه 
شهید منصور اسماعیل زاده از تالش ها و فداکاری های 
انقالب اسالمی  خانواده شهدا در دوران دفاع مقدس و 

قدردانی کرد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت از برخورد قاطع و 
قانونی اين اداره با خودروهای  دوره گردی که  اقدام به 
فروش ماهي و فرآورده های خام دامي در اين شهرستان 

میکنند،خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی بافت ،دکتر 
پويا امجدی درگفتگو با خبرنگار حکمت اظهار داشت: 
گرامی  کنندگان  مصرف  از حقوق  راستای حمايت  در 
،باخودروهايی که فاقد مجوز حمل قرنطینه ای بهداشتی 
های  فرآورده  وعرضه  ،جابجايی  حمل  به  واقدام  بوده 
خام دامی ازجمله آبزيان می نمايند وفق قانون و مقررات 

سازمان دامپزشکی برخورد خواهد شد.
حرام  گرد،ماهیان  دوره  فروشندگان  افزود:اين  وی 
به  شیر  وماهی  هوور  ماهی  اسم  به  را  خود  و...  گوشت 
به  ندارند  ازماهی  شناختی  هیچ  که  کنندگانی  مصرف 
متأسفانه  ماهیان  گونه  اين  خريداران  میرسانندو  فروش 
دلخواه  ماهی،ماهی  اين  که  شوند  می  متوجه  زمانی  
ندارد که ديگر آن  را  نیست و رنگ وبوی طبیعی  آنها 

امر  نداردواين  درمحل حضور  نیز  گرد  دوره  فروشنده  
موجب نارضايتی شهروندان شده است.                  

درخواست  عزيز  همشهريان  از  درپايان  امجدی  دکتر 
کرد: جهت تهیه گوشت سفید و قرمز مورد نیاز خود به 
مراکز تحت نظارت دامپزشکی مراجعه کنندودر صورت 
مراتب  زمینه  دراين  بهداشتی  تخلف  هرگونه  مشاهده 
دامپزشکی  شبکه  42423710به  تلفن  شماره  ازطريق  را 

شهرستان بافت اطالع دهند.

شورای  مجلس  انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رئیس 
اسالمی گفت: مردم امید به تغییر و تحول، از مجرای 
که  جهت  آن  از  را  امید  اين  دارند  مجلس  انتخابات 
از دو قوای ديگر متفاوت و آن دو  جايگاه قوه مقننه 

به اين وابسته ا ند مورد توجه قرار دارد.
امید مردم به تغییر، از مجرای انتخابات مجلس

حجت االسالم علی توکلی در همايش تبیینی انتخابات 
يازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
انتخابات دارای چهار رکن سالمت، امنیت، مشارکت 
هیئت های  به  ترتیب  به  کدام  هر  که  است  رقابت  و 
انتظامی، مردم و  اجرايی و نظارت، نیروهای نظامی و 

کانديداها مربوط می شود.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس تصريح کرد: 
بر  تعامالت  و  همکاری ها  همه  اگر  انتخابات  امر  در 
اساس قانون و اعتماد باشد نتیجه خوبی خواهیم گرفت.

مجرای  از  تحول  و  تغییر  به  امید  مردم  بیان کرد:  وی 
که  جهت  آن  از  را  امید  اين  دارند  مجلس  انتخابات 
از دو قوای ديگر متفاوت و آن دو  جايگاه قوه مقننه 

به اين وابسته اند مورد توجه قرار دارد.
از  گفت:  کانديداها  به  خطاب  توکلی  حجت االسالم 
خود و توانايی هايتان بگويید زيرا قرار نیست با خراب 

کردن ديگران پیشرفتی نصیب ما شود.
وی با تأکید بر پرهیز از تبلیغات زودهنگام ادامه داد: 
فضای رقابتی را با حرف های بی پايه و تخريب رقیب 
آلوده نکنید مراعات اخالق را داشته باشید که اخالق 

نشانه شخصیت افراد است.

کرد:  اضافه  مجلس  انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رئیس 
همه  زيرا  بدهند  اجرا  قابل  وعده های  بايد  کانیدادها 
چیز دست نماينده مجلس نیست، اگر رأی نیاورديد و 
اعتراض هم داشتید بايد از راه قانون وارد شويد اين را 

به هواداران تان هم تأکید کنید.
در  بر  تبلیغاتی  پوسترهای  چسباندن  داشت:  ابراز  وی 
و   است  و خصوصی حق الناس  دولتی  اماکن  ديوار  و 
رأيی که با تضییع حق الناس کسب شود، برکت ندارد 

و ماندگار نیست.
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی بر لزوم توجه 
امانت داری ، بصیرت، عدالت و رعايت تاکید کرد  به 
و گفت: جريان مهم و موثر کشور شکل گیری مجلس 

شمار  به  اسالمی  جمهوری  مهم  ارکان  از  که  است 
می رود.

در  نماينده  افزود:  کرمان  استان  در  ولی فقیه  نماينده 
و  لوايح  و  طرح ها  در  کند  عهد  خود  با  خدا  پیشگاه 
حرکات و مواضع و نطق ها و سئواالت، همیشه منافع 

ملی، مردم و منطقه خود را لحاظ کنند.
وی بصیرت در انتخاب اصلح را مورد توجه قرار داد 
و بر رعايت نظام، خون شهدا، رعايت رقیب و اخالق 

پیروزی و يا عدم پیروزی هم تاکید کرد.
هستیم  مکلف  ما  کرد:  خاطرنشان  سلیمانی  علیدادی 
قرمز  و خطوط  بیان  را  است  آن چه خالقیت خودمان 

اخالقی را درباره رقیب رعايت کنیم.

دیدار امام جمعه و فرمانده سپاه ارزوئیه با خانواده شهدا در امید مردم به تغییر، از مجرای انتخابات مجلس
ایام اهلل دهه فجر

استاندار کرمان گفت: علی رغم پیگیری ها و مصوبات 
حساب های  همه  هنوز  استان،  معادن  شورای  متعدد 
کرمان  در  مستقر  معدنی  شرکت های  ريالی  و  ارزی 
انتقال  استان منتقل شود،  به  بايد  قانون معادن  که طبق 

نیافته اند.
محمدجواد فدائی در شورای عالی معادن استان کرمان 
متعدد  مصوبات  و  پیگیری ها  علی رغم  داشت:  اظهار 
و  ارزی  حساب های  همه  هنوز  استان،  معادن  شورای 
طبق  که  استان  در  مستقر  معدنی  شرکت های  ريالی 

قانون معادن بايد به استان منتقل شود انتقال نیافته اند.
استان  امروز در شورای معادن  استاندار کرمان گفت: 
درخواست  مرکزی  بانک  رئیس  از  که  شد  مصوب 
جزء  به  کند  ابالغ  کشور  بانک های  کلیه  به  شود، 
بانک های استان کرمان برای اين شرکت ها که لیست 
آنها به بانک مرکزی داده می شود حسابی افتتاح نکنند 
و حساب های موجود را مسدود کرده و به شعب خود 
شرکت ها  اين  اگر  و  کنند  منتقل  کرمان  استان  در 
نسبت به بانک ها تعهداتی دارند بعد از پايان تعهدات 

حساب ها را به بانک های کرمان انتقال دهند.
از  متشکل  کارگروهی  شد،  مقرر  کرد:  عنوان  وی 
برنامه ريری،  سازمان  صمت،  سازمان  استانداری، 
دستگاه قضا و ... تشکیل شوند و در آن برای اختصاص 
20 درصد معافیت حقوق دولتی شرکت مس  تصمیم 
شورای  تايید  مورد  کارگروه  اين  مصوبه  و  و  بگیرند 

معادن استان است.
میلیارد   80 از  داشت:  بیان  فدائی 
معادن  فروش  درصد  يک  تومان 
وارد  تومان  میلیارد   17 تنها 
بايد  مابقی  و  شده  ابالغ  و  استان 
مديريت  سازمان  رئیس  توسط 
امور  مديرکل  و  برنامه ريزی  و 
اقتصادی استان پیگیری تا به استان 

ابالغ شود.
استان  داخلی  ناخالص  تولید  سهم 

کرمان از کل کشور 3.4 درصد
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  حسینی نژاد  مهدی 
تولید  اظهار داشت: سهم  استان کرمان  تجارت شمال 
ناخالص داخلی استان کرمان از کل کشور 3.4 درصد 
و  معدن  در حوزه صنعت،  آن  39.7 درصد  است که 

تجارت است.
وی افزود: سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی استان 
درصد   9.4 تجارت   و   9 معدن  درصد،   21 حدود 
است و برنامه ريزی کرده ايم تا پايان برنامه ششم تولید 
ناخالص داخلی استان به 48 درصد برسد و سهم معدن 

را از 9 درصد به 12 درصد ارتقاء دهیم.
از  کرمان  استان  وصولی  میزان  کرد:  بیان  حسینی نژاد 
میلیارد   80.8 معدنی  محصوالت  درصد  يک  فروش 
به  سال  پايان  تا  می شود  پیش بینی  و  است  بوده  تومان 

100 میلیارد تومان برسد.
وی افزود: به طور متوسط حقوق دولتی که ما در سال 
و  است  تومان  میلیارد   480 حدود  می کنیم  دريافت 
اگر برنامه ريزی کنیم 20 درصد اين مبلغ را با کمک 
در  تومان  میلیارد   96 می توانیم  کنیم  وصول  شورا 

زيرساخت های استان هزينه کنیم.
شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
درصد  يک  فروش  محل  از  داد:  ادامه  کرمان  استان 
محصوالت معدنی استان سال گذشته 12 میلیارد تومان 

وصول و در زيرساخت های استان هزينه شد.
وی ادامه داد: قانون موظف کرده گردش حساب ها ، 
دفاتر مالیاتی معادن و شرکت ها چه خصوصی، دولتی 
و خصولتی بايد داخل استان انجام گیرد و تايید شده 

شورای عالی معادن استان به اين فرآيند نظارت کند.

عدم بازگشت حساب  شرکت های معدنی کرمان به استان علی رغم مصوبه شورای معادن
برخورد قاطع با ماهي فروشان دوره گرد درشهرستان بافت 
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تمامی وسايل بستنی فروشی بصورت يک جا به فروش میرسد
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