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بافت

توزیع کننده  اصلی  عناصر  دستگیری  کاهش 
مواد مخدر و افزایش مقابله با خرده فروشان 3

وحید کریم زاده به عنوان سرپرست اداره کل 
ورزش و جوانان استان کرمان منصوب شد         4

نوبت دهی طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به 
دبستان آغاز شد                                                 4

کم  مشترکان  برای  جدید  مشوقهای  ایجاد 
مصرف برق در جنوب کرمان                       2

موفقیت آمیز بودن طرح پرورش کرم ابریشم در 
رابر                                                                   2

ما  به  خدا  هدیه  بهترین  تو  جان  رقیه   ! دخترم 
هستی. تو همانی هستی که با خلق شدنت قلب مان 
را از شوق لرزاندی و خدا را با تمام عظمتش در 

قلب پاک خود گنجاندی تولدت مبارک 
مامان و بابا رامین سلطانی نژاد 

در حکمی از سوی دکتر طهرانچی:
دکتر علیرضا منظری  توکلی 

رئیس کمیته ویژه بررسی تخلفات 
آموزشی دانشگاه آزاد شد

صدور  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
تخلفات  بررسی  ویژه  کمیته  رئیس  حکمی، 

آموزشی این دانشگاه را منصوب کرد.
و  آموزشی  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
آنا،  خبرگزاری  دانشگاه  پژوهشی گروه 
دانشگاه  رئیس  طهرانچی  محمدمهدی  دکتر 
علیرضا  حکمی،  صدور  با  اسالمی  آزاد 
به سمت رئیس کمیته ویژه  منظری توکلی را 
آزاد  آموزشی دانشگاه  تخلفات  بررسی 

اسالمی منصوب کرد.
آمده  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  در حکم 
است: امید است با اتکال به خداوند متعال و 
با صداقت کاری، امانتداری و قانونمندی در 

انجام امور محوله موفق باشید.

مراکز و باشگاه های ورزشی ارائه دهنده خدمات در جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان در فصل تابستان 1398  شهرستان بافت
آدرس   یا  شماره تماس جهت ثبت نامرشته  ورزشیباشگاه های ورزشی

نرسیده به میدان بسیج – دفتر خدمات ارتباطی آقایان و بانوانفوتسال ، والیبال، شناباشگاه آریایی
سلطانی  )آقای فرهمند سلطانی(09140505258

خیابان امام خمینی)ره( جنب بانک آقایان و بانوانفوتسال ، والیبال، شنا، اسکیت، ژیمناستیکباشگاه آراد
رسالت09137685112 )آقای محسنی(

میدان معلم پوشاک ورزشی جنب رستوران آقایان و بانوانفوتسال، کاراته ، ایروبیک ، ژیمناستیکباشگاه سرداران بدر
خاتون 09120717945)آقای مفلحی( 

09139476221
بلوار شهید بهشتی روبروی بانک رفاه لوازم آقایان و بانوانوالیبال ،  ورزش های رزمیباشگاه بام کویر

ورزشی گلپوش09139457405)آقای دهقانی(
خیابان امام خمینی )ره(  دفتر ایستگاه بافت – آقایانفوتسالباشگاه میالد

رابر)آقای پژمان 09133783098(
میدان بسیج زیر زمین سوپر مارکت آقایانبیلیاردباشگاه میالد

میالد09133406104
09388848707)خانم سلجوقیبانوانوالیبال، شناباشگاه جسم و اندیشه

09378305349
ایروبیک بانوان -ایروبیک کودکان-  پیالتس باشگاه انرژی

- ژیمناستیک- کاراته- فوتسال- والیبال
خیابان طالقانی غربی زیر زمین مرغ فروشی بانوان

حبیبی09028731452)خانم الهامی(
خیابان شهید مفتح نبش کوچه39آقایان و بانوانپرورش اندام - بدنسازی – ایروبیک ،باشگاه دلیران

09302865107)آقای بختیاری(
بلوار شهید رجایی  روبروی اداره ورزش و آقایان و بانوانبدنسازی – پرورش اندام – ایروبیکباشگاه اسکات

جوانان 09190676010)آقای سلطانی(
خیابان امام – کوچه جنب بانک سپه)خانم بانوانایروبیکباشگاه  تن آرا

سلطانی(
09162799288 خانم شیبانیبانوانایروبیک - کاراتهباشگاه اکسیژن

بلوار شهید رجایی روبروی  اداره ورزش و بانوانایروبیک ، بدنسازی- برایتونیکباشگاه پوریای ولی
جوانان 42428093

خیابان آیت اهلل سعیدی روبروی سالن ورزشی آقایان و بانوانبدنسازی، پرورش اندامباشگاه امین
یاس 09370832491      42427337

کشتی- شنا- ژیمناستیک- بدنسازی، آمادگی باشگاه یاسین
جسمانی

بلوار شهید باهنر جنوبی ، پاییین تر از چهارراه آقایان و بانوان
کمیته 09132458600

بازار میثم الین اول طبقه فوقانی طال فروشی آقایان و بانوانفوتسال، تنیس روی میزباشگاه فجر نوین
علیرضایی 09136658790

خیابان فردوسی نرسیده به میدان قدسآقایان و بانوانتنیس روی میزآکادمی پینگ پنگ
09139456817)آقای کاشانی(

خیابان امام خمینی)ره( چهارراه صاحب الزمان بانواناسکیتباشگاه  تالش
پوشاک مهربانو09130419906)خانم آقاجانی(

09136692078 )آقای سعید حمزه نژاد(آقایانورزش های رزمی- کیک بوکسینگهیأت ورزش های رزمی

09131474620آقای کاویانیآقایان و بانوانکاراتههیأت کاراته
لوازم یدکی موتور سیکلت کاویانی روبروی 

آموزش و پرورش سابق

*بازار میثم – طبقه باالی طال فروشی موسوی آقایان و بانوانشطرنجهیأت شطرنج
آموزشگاه شطرنج کیش و مات

*مجموعه ورزشی شهید شهابی )خانه شطرنج 
شهرستان بافت(09134480545)خانم خضری

مجموعه ورزشی شهید شهابی – خانه آقایان و بانوانووشوهیأت ووشو
ووشوروبروی استخر شنا 09131955241)آقای 

معصوم پور(

خانم زند اقطاعی)نائب رییس هیأت والیبال( آقایان و بانوانوالیبالهیأت والیبال
09138458898

پیست دو و میدانی شهید شهابیآقایان و بانواندو و میدانی پرتاب دیسک – پرتاب وزنههیأت دو و میدانی
آقای حریر 09131474230

آقای شیخ پور09139422760

خانه وزنه برداری جهان پهلوان نامجوآقایانهیأت وزنه برداری
)مجموعه ورزشی شهید شهابی روبروی استخر 

شنا(09137680173مددی
09357969458 پور غالمحسین

سالن فجر- بلوار امیر کبیر ضلع جنوبی مجموعه آقایانهیأت کشتی
ورزشی شهید شهابی

09016360573 خانم رنجبرآقایان و بانوانهیأت بسکتبال
09177614122آقای فرزانه

آدرساماکن  ورزشی :
بافت – خیابان نواب صفویزورخانه شهید هاشم نادری
بافت- بلوار شهید رجایی- مجموعه ورزشی شهید شهابیاستخر شنای شهدای بافت

بافت- خیابان امیر کبیر – ضلع جنوبی مجموعه ورزشی شهید شهابیسالن چند منظوره فجر
بافت- خیابان شهید مفتحسالن چند منظوره المپیک
بافت - بلوار شهید رجایی – مجموعه ورزشی شهید شهابیسالن ورزشی نبی اعظم

بافت – بلوار شهید رجایی – مجموعه ورزشی شهید شهابیسالن ورزشی شهید شهابی
بافت- خیابان امام – روبروی مرکز جهاد دانشگاهیسالن ورزشی کوثر

بافت – خیابان شهید قدوسی روبروی بهزیستیسالن ورزشی خلیج فارس
بزنجانسالن ورزشی قدس )بزنجان(

امیر آباد گوغرسالن ورزشی شهید نقوی گوغر
خبر- خیابان ولیعصر انتهای کوچه گل بندسالن ورزشی خبر

شماره تماس دهیارخانه ورزش روستایی
آقای ایمان سلجوقی09136200147خبر

آقای شمسی09139478373طرنگ
آقای خالویی09132790696شصت فیچ سفلی

آقای مسعود ساالری09131963425آهوئیه

اماکن ورزشی شهرستان بافت - بزنجان - گوغر – خبر

سازمان های مردم نهاد جوانان )سمن( جهت عضویت افرادی که تمایل به همکاری و فعالیت دارند
شماره تماس مؤسسمحور فعالیتنام سمن

09130692472)پویان موسی احمدی(گسترش ورزش همگانیدوستداران سالمت شاهین

09132475001)میثم جعفری زاده(بحران آب و خشکسالیکانون به آوران طبیعت

09139386458)زهرا جعفری زاده(کاهش آسیب های اجتماعیقاصدک رهایی

09131955241)مرتضی معصوم پور(گردشگری و حفظ محیط زیستپاسبانان طبیعت اقطاع

09132795880)سعید ملک محمدی(هنری و فرهنگیرواق هنر

فرماندهی انتظامی شهرستان بافت: 

بیش از سه میلیارد ریال روغن موتور احتکار شده در بافت کشف شد
 3 از  بیش  کشف  از  بافت  انتظامی  فرمانده 
در  شده  احتکار  موتور  روغن  ریالی  میلیارد 
این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری 
ماموران  اظهار داشت:  میرافضلی  نبی ا...  پلیس، 

شهرستان  انتظامی  فرماندهی  اطالعات  پلیس 
احتکار  با  مبارزه  طرح های  اجرای  در  بافت 
کاال و در پی اخبار رسیده مبنی بر اینکه فردی 
موتور  روغن  زیادی  مقادیر  ساختمان  یک  در 

هماهنگی  با  بالفاصله  است،  کرده  احتکار 
مقام قضایی از این محل بازدید به عمل آورند. 
این  از  بازرسی  در  مأموران  کرد:  تصریح  وی 
روغن  انواع  قوطی   250 و  هزار   2 ساختمان 

 100 و  میلیارد   3 ارزش  به  شده  احتکار  موتور 
میلیون ریال کشف و در این رابطه یک نفر را 

دستگیر کردند.



2 سال یازدهم _ شماره 664 -چهار شنبه - 22 خرداد 1398 براي رزرو و چاپ اطالعیه و نیازمندیهاي خود در نشریه حکمت با شماره 03442429119 تماس حاصل فرمائید.

رئیس دادگاه عمومی بخش جازموریان خبر داد:
بسیج  و  ناجا  پرسنل  شهادت  عوامل  از  دیگر  یکی 

تسلیم دستگاه قضائی شد
رئیس دادگاه عمومی بخش جازموریان گفت:یکی از عوامل اصلی 
به شهادت رساندن شهید مدافع وطن "خاوش زاده" از پرسنل ناجا 
و همچنین شهید واالمقام "جهش" از نیروهای بسیجی منطقه، خود 

را تحویل دستگاه قضائی نمود.
)م  داشت:متهم  اظهار  خبر  این  جزئیات  تشریح  در  فروغی  محمد 
نوشادي  قاسم  قتل  در  مشارکت  اتهام  به  گذشته  سالهای  از  .ف( 
احدی از شهروندان بخش ذهکلوت و همچنین به شهادت رساندن 
دو نفر از پرسنل نیروی انتظامی  و بسیج )وابسته به سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی( تحت پیگرد قضائی قرار گرفته بود .
'محمدرضا  سروان  رسیدن  شهادت  به  از  :پس  شد  یادآور  وی 
در  رودبار جنوب  آباد  نهضت  پاسگاه  فرمانده وقت  زاده'  خاوش 
آذرماه سال96 ،با هماهنگی با مسئوالن ارشد قضائی استان،نیروهای 
اطالعات  سپاه کرمان  در یک عملیات مسلحانه موفق شدند در 
از عوامل  اشرار مسلح و  از  مهرماه سال گذشته  ارسالن فرامرزی 
به  را  آباد  نهضت  پاسگاه  وقت  فرمانده  رساندن  شهادت  به  اصلی 
این عملیات  )م.ف( در  نام   به  اما هم دست وی  برسانند  هالکت 

متواری شده بود .
رصد  و  فراوان  باپیگیري  کرد:سرانجام  تصریح  قضائی  مقام  این 
اطالعاتي ویژه، متهم ناچار به تسلیم گردید و خود را به نیروهاي 
از  فني  وتحقیقات  بازجوئي  نمود،که  تسلیم  اطالعاتی  و  امنیتی 

نامبرده آغاز گردیده است .
فروغی هشدار داد:دستگاه قضائی باجدیت و قاطعیت با اشرار مسلح 
برخورد قانونی می نماید و در جهت ایجاد و تحقق عدالت و امنیت 

برای شهروندان از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.  
رئیس دادگاه عمومی ذهکلوت درپایان از زحمات بي شاعبه وشبانه 

روزي نیروهاي اطالعات سپاه کرمان قدردانی نمود.

افتتاح ده طرح آب ، خاک و کشاورزی در ارزوئیه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: طی هفته جهاد 
کشاورزی ده طرح آب ،خاک و کشاورزی با اعتبار 83 میلیارد 

ریال در این شهرستان به بهره برداری می رسد.
امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: به مناسبت 
شامل  دامپروری  و  کشاورزی  طرح  ده  کشاورزی  جهاد  هفته 
هشت طرح آبیاری تحت فشار و دو طرح گلخانه با اعتبار بیش 
از 83 میلیارد ریال که 37 میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی 

است، به بهره برداری می رسد.
در  شهرستان  این  گلخانه  دو  از  برداری  بهره  با  گفت:  امیری 
سطح 2.5 هکتار، 13 شغل ایجاد می شود و این طرح ها با اعتبار 

31 میلیارد ریال اجرا و راه اندازی شده است.
آبیاری  طرح   8 کشاورزی  جهاد  هفته  مناسبت  به  افزود:  وی 

تحت فشار به بهره برداری می رسد.
با افتتاح این طرح ها 492 هکتار به سطح اراضی مجهز به سیستم 
نوین آبیاری افزوده می شود و این طرح ها با هزینه کرد اعتباری 
از  آن  ریال  میلیارد   37 از  بیش  که  ریال  میلیارد   52 از  بیش 

اعتبارات دولتی است، اجرا شده است.

اختصاص هزار هکتار از مزارع ارزوئیه به کشت 
پنبه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه از اختصاص هزلر هکتار 
از مزارع این شهرستان به کشت پنبه یافته است.

اختصاص هزار هکتار از مزارع شهرستان ارزوئیه به کشت پنبهبه 
از کرمان؛  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گزارش گروه 
امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه با اشاره به اینکه 
کاشت پنبه در این شهرستان از 20 اردیبهشت امسال آغاز و تا 
اواخر خردادماه ادامه دارد پیش بینی کرد: تا پایان فصل کاشت 

هزار هکتار از مزارع شهرستان به کشت پنبه اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 تن بذر پنبه گواهی شده ارقام 
ایرانی کرکدار خرداد وورامین ورقم خارجی دلینته May، بین 
بهره برداران این شهرستان توزیع شده، گفت: عمده کشت پنبه 
در این شهرستان در مناطق سلطان آباد، سنگ لکی، قائم آباد، 

جنت آباد و وکیل آباداست.
امیری بیان داشت: میزان بذر مورد نیاز در هر هکتار 60 کیلوگرم 
است و عمده کشت به صورت سنتی وتا حدودی مکانیزه انجام 

وتاکنون در سطح 80 هکتار از مزارع کشت انجام شده است.
وی تصریح کرد: پنبه کاران هر کیلوگرم بذر پنبه را بسته به نوع 

رقم به قیمت 7 هزار تا 17 هزار تومان خریداری می کنند.

برق،  مصرف  مدیریت  بمنظور 
استان  جنوب  برق  توزیع  شرکت 
مشترکان  برای  مشوقهایی  کرمان 
در  وکشاورزی  خانگی،صنعتی 

نظرگرفته است.
برق جنوب  توزیع  عامل شرکت  مدیر 
در  کشاورزی  مشترکان   : گفت  استان 
تا16)اوج   12 ساعت  از  که  صورتیکه 
مصرف( الکترو پمپ خود را خاموش 
کنند ،قبض آنان رایگان می شود.ایجاد 
کم  مشترکان  برای  جدید  مشوقهای 

مصرف برق در جنوب کرمان
مهدوی نیا افزود: مشترکان خانگی برق 

برق  از  مصرف  الگوی  از  کمتر  صورتیکه  در 
افزایش 16 درصدی   استفاده می کنند، مشمول 
آنان  مصرف  عادی  مناطق  در  واگر  شوند  نمی 
نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش  یابد به ازای 
هر کیلووات 50تومان به آنان پرداخت می شود.

از ساعت  ادارات  بکار ساعت کاری  آغاز  وی 
6 صبح تا 13و30 دقیقه را گامی مهم در کاهش 
مصرف برق دانست و گفت با همکاری مشترکان 

تابستان امسال خاموشی نخواهیم داشت.
استان  جنوب  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر   
تیر  ابتدای  از  برق   قبوض  حذف  از   کرمان 

دیگر  زمان  این  از  وافزود:  داد  خبر 
نمی  ارسال  مردم  برای  کاغذی  قبض 
کار  برنامه  نصب   با  باید  ومردم  شود 
بردی )اپلیکیشن( وسامنه پیامکی قبض 

خودرا پرداخت کنند.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
با  مردم  گفت:  کرمان  استان  جنوب 
شماره  به  قبض  شناسه  کردن  پیامک 
را  خود  قبض  توانند  می   200008000
شماره  توانند  می  یا  و  کرده  دریافت 
شرکت  این  به  را  خود  همراه  تلفن 

بدهند .
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان 
رابر،  بافت،  بردسیر،  سیرجان،  شهرستان   16
جیرفت،  نرماشیر،  فهرج،  ریگان،  بم،  ارزوئیه، 
کهنوج، عنبرآباد، فاریاب، قلعه گنج، منوجان و 

رودبار جنوب را زیر پوشش دارد.

برخورد پراید و کامیونت 1۰ مصدوم برجای 
گذاشت

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
از برخورد یک دستگاه پراید با یک کامیونت خبر داد و گفت: 

در این حادثه 10 نفر مصدوم شدند.
صابری با اشاره به برخورد یک دستگاه پراید با یک کامیونت 
نفر  افتاد 10  اتفاق  امروز  برخورد که عصر  این  اظهار داشت: 

مصدوم برجای گذاشته است.
بافت- محور   15 کیلومتر  در  تصادف  این  اینکه  بیان  با  وی 

چهار  حادثه  این  مصدومان  گفت:  است  افتاده  اتفاق  ارزوییه 
مرد، سه زن و سه کودک بودند.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با اشاره به اینکه مصدومان این حادثه در رده سنی 4 ماهه تا 55 
سال هستند گفت: این مصدومان بوسیله 3 دستگاه آمبوالنس 
و  شدند  منتقل  بافت  خاتم االنبیاء  بیمارستان  به   115 اورژانس 

حال عموم تمامی مصدومان مساعد است.

مدیر عامل آتشنشانی شهر کرمان خبر داد:
گذشته  شب  حوادث  در  مصدوم  سه  نجات 

شهر کرمان

شهر  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
کرمان از وقوع دو حادثه و مصدوم شدن سه نفر در شب 

گذشته خبر داد.
طی  گفت:  خبر  این  جزییات  تشریح  در  عسکری"  "علی 
 20( گذشته  شب  دقیقه   32 و   23 ساعت  در  تلفنی  تماس 
این   )125( عملیات  فرماندهی  مرکز  ستاد  با  خردادماه( 
سازمان از طعمه حریق شدن یک انبار لوازم یدکی خودرو  

آگاه شدیم.
وی محل حادثه را خیابان هوشنگ مرادی کرمانی  اعالم 
حریق  طعمه  اقالم  و  مواد  به جنس  توجه  با  افزود:  و  کرد 
شده بالفاصله سه دستگاه خودرو اطفاء حریق از سه ایستگاه 

آتش نشانی به محل این  حادثه اعزام و عملیاتی شدند.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان 
ادامه داد: با تالش آتش نشانان این آتش سوزی در کمترین 
زمان ممکن   اطفاء و از پیشروی آن جلوگیری به عمل آمد.

می نمایند  کاال  کردن  انبار  به  اقدام  که  شهروندانی  به  وی 
را  انبارها  به  مربوط  پیشگیری  و  ایمنی  نکات  توصیه کرد: 
از سوی  این آتش سوزی  رعایت کنید. ضمن آنکه علت 

کارشناسان  در دست بررسی است.
عسکری به حادثه دوم اشاره و از نجات سه نفر از شهروندان 
توسط آتش نشانان خبر داد و گفت: در ساعت 2 و 40 دقیقه 

بامداد 21 خردادماه از یک مورد تصادف اطالع یافتیم.  
وی محل این حادثه را بولوار جمهوری اسالمی عنوان کرد 
به   405 پژو  دستگاه خودرو  حادثه  یک  این  در  افزود:  و 
از  پس  بالفاصله  که  بود  کرده  برخورد  درخت  با  شدت 
اطالع  خودرو امداد و نجات و اطفاء حریق این  سازمان از 
نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی در محل حادثه حاضر و 3 
نفر سرنشین خودرو که به علت شدت حادثه مصدوم و در 
خودرو محبوس شده بودند توسط آتش نشانان از بین آهن 
احتمالی  حریق  از  پیشگیری  اولیه  اقدامات  و  خارج  پارها 

توسط آتش نشانان  انجام شد.

تولید  و  ابریشم  کرم  پرورش  طرح 
ابریشم خام در شهرستان رابر با موفقیت 

اجرا شد.
جهاد  مدیر  قاسمی  کریم  ایمان 
با   : گفت  رابر  شهرستان  کشاورزی 
حمایت  و  جوان  زوج  یک  تالش 
کرم  پرورش  طرح  بودن  آمیز  موفقیت 
ابریشم در رابردولت، نخستین بار طرح 
این  با موفقیت در  ابریشم  پرورش کرم 

شهرستان اجرا شد.
آب  شرایط  اینکه  به  اشاره  با  وی 

توت  فراوان  درختان  وجود  و  هوایي  و 
ابریشم  کرم  پرورش  براي  را  الزم  شرایط 
افزود  است  کرده  فراهم  رابر  شهرستان  در 

امسال به صورت آزمایشی 2 جعبه تخم کرم 
اختیار  به همراه آموزشهای الزم در  ابریشم 
و  گرفت  قرار  داوطلب  جوان  زوج  یک 
پارکینگ  از فضای  استفاده  با  توانستند  آنها 

تولید  ابریشم  و  تر  پیله  خود،  منزل 
کنند. وي با اشاره به آمادگی جهاد 
برگزاري  برای  رابر  کشاورزی 
دوره های آموزشي براي متقاضیان 
پرورش کرم ابریشم گفت : با توجه 
به مزیت آب و هوایی این شهرستان 
، صنعت نوغانداري یا پرورش کرم 
مناسبی  شغلي  هاي  فرصت  ابریشم 
براي جوانان به خصوص در مناطق 
مدیرجهاد  میکند.  فراهم  روستایي 
 : افزود  رابر  شهرستان  کشاورزی 
مدت پرورش پیله کرم ابریشم 45 روز است 
و کشاورزان با کمترین هزینه میتوانند از این 

طریق درآمد مناسبي کسب کنند.

کشف 48 تن برنج قاچاق در جیرفت

برنج  کیلوگرم  هزار   48 کشف  از  جیرفت  انتظامی  فرمانده 
قاچاق و توقیف دو دستگاه تریلر در این شهرستان خبر داد.

محمدرضایی اظهار داشت: بار قاچاق 48 هزار کیلوگرم برنج 
را ماموران پاسگاه انتظامی علی آباد در راستای مبارزه با کاالی 
قاچاق از دو2 دستگاه تریلر که از طریق مبادی غیر قانونی وارد 

کشور شده بودند، کشف کردند.
 800 و  میلیارد   4 ارزش  به  اشاره  با  جیرفت  انتظامی  فرمانده 
قاچاق کاال خسارت  داشت:  بیان  برنج مکشوفه  ریالی  میلیون 

جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور می زند.

مصرف کننده  فرد  هر  روی  الکل  که  روشی 
تأثیر می گذارد، به عوامل زیادی بستگی دارد 
از جمله سن، وزن، جنسیت، وضعیت سالمت، 
الکل،  اثرات  از  فرد  انتظارات  تحمل،  میزان 
و  بدنی  ساز  و  سوخت  نحوه  خلق،  وضعیت 
می شود.  مصرف  الکل  آن  در  که  محیطی 
است  ممکن  مواد  سایر  با  الکل  شدن  ترکیب 
اثرات این مواد را تشدید کرده و لذا عوارض 

نامطلوب آن ها را افزایش می دهد.
حدود 10 درصد الکل مصرفی از معده و باقی 
روده  ار  نیز  اندکی  و  کوچک  روده  از  آن 
بزرگ، جذب می شود. الکل به سرعت از این 
خود  و  می شود  خونی  رگ های  جذب  اندام 
بسته  و  رسانده  بدن  مختلف  بخش های  به  را 
باعث کند  قسمت،  هر  تجمع آن در  میزان  به 
بین  می گردد.  نخاع  و  مغز  فعالیت های  شدن 
الکل  از مصرف، غلظت  دقیقه پس  تا 90   30
خون باال می رود و اوج این غلظت بین 45 تا 
که  می شود  حاصل  مصرف  از  پس  دقیقه   60
غذا  با  همراه  یا  خالی  شکم  با  این که  به  بسته 
مصرف  بود.  خواهد  متفاوت  شود،  مصرف 
می کند.  تسریع  را  خالی جذب  با شکم  الکل 
زمان رسیدن به اوج غلطت خونی، همچنین به 
طول مدتی که ضمن آن الکل مصرف می شود 
اوج  به  رسیدن  سریع،  مصرف  دارد.  بستگی 
زمان  تدریجی،  مصرف  و  تسریع،  را  غلظت 
آن را طوالنی تر می کند. جذب الکل در مورد 
نوشیدنی هایی که غلظت الکل باالتری دارند، 
به حالت  سریع تر صورت گرفته و فرد زودتر 

مستی می رسد.
 اثرات کوتاه مدت مصرف الکل کدامند؟

الکل به سرعت وارد گردش خون شده و خود 
را به قسمت های مختلف بدن می رساند. اغلب 
تأثیر الکل قرار گرفته  سیستم های بدنی تحت 
میزان  به  بسته  می شود.  مختل  فعالیت شان  و 
الکل  مصرف کننده،  فرد  شرایط  و  مصرف 
می تواند دامنه وسیعی از اثرات کوتاه مدت و 
عبارتند  از آن ها  برخی  نماید.  ایجاد  را  فوری 

از:
در  ناتوانی  و  بندها  و  قید  شدن  شکسته   

جلوگیری از بروز هیجانات
 سرگیجه و برافروختگی چهره در نتیجه اتساع 

رگ های خونی
 افزایش ترشح اسید معده

دستگاه  و  مغز  کارکرد  در  عمومی  اختالل   
عصبی

در  اختالل  بدن   در  کلی  ناهماهنگی  ایجاد   
به  واکنش  سرعت  افت  حرکتی  مهارت های 

محرک های محیطی
 پرخاشگری

 اختالل عمومی در حواس، تاری دید و تکلم 

بریده بریده
 تهوع

 فقدان هشیاری
ایجاد  است  ممکن  الکل  سنگین  مصرف 
مسمومیت در فرد نماید که دوره های کوتاهی 
از سردرد، تهوع و در برخی اوقات استفراغ را 

به همراه دارد.
 اثرات بلندمدت مصرف الکل کدامند؟

عروقی،  قلبی  مشکالت  کبدی،  نارسایی های 
برخی سرطان های خاص و غیره.

 مشکالت کبدی:
الکل  مصرف  با  مرتبط  اختالل  شایع ترین 
در  الکل  مصرف کنندگان  از  برخی  می باشد. 
التهاب  یا  الکلی  هپاتیت  به  مزمن  مصرف  اثر 
عبارت  آن  عالئم  که  می شوند  دچار  کبدی 
حد  از  بیش  )زردی  یرقان  تب،  از:  است 
پوست، کرۀ چشم و ادرار( و دردهای نامعمول 
شکمی. هپاتیت الکلی در صورتی که مصرف 
الکل ادامه داشته باشد، می تواند منجر به مرگ 
نیز بشود. در صورتی که مصرف الکل متوقف 
و درمان صورت گیرد، شرایط عکس بوده و 
احتمال بهبود فرد وجود دارد. حدود 20 تا 30 
درصد کسانی که مصرف سنگین الکل دارند، 
به سیروز کبدی یا زخم کبد مبتال می گردند. 
به  نباید  دارند،  کبدی  سیروز  که  افرادی 
هیچ وجه الکل بخورند چرا که مرگ آن ها را 
برگشت  کبدی  سیروز  داشت.  پی خواهد  در 
پذیر نیست، اما اگر فرد مصرف الکل را کنار 
خواهد  بیشتر  او  ماندن  زنده  شانس  بگذارد، 
در  بیماری  این  برای  درمان هایی  اگرچه  شد. 
دسترس است، اما ممکن است در برخی موارد 
 C نیاز باشد. افرادی که هپاتیت  به پیوند کبد 
از  ناشی  کبدی  آسیب های  برابر  در  دارند، 
مصرف الکل آسیب پذیرترند و مصرف الکل 
در این افراد به احتمال زیاد آن ها را با سیروز 

کبدی یا سرطان کبد روبه رو خواهد ساخت.
 سرطان:

به  ابتال  با احتمال  الکل  مصرف طوالنی مدت 
برخی انواع سرطان، به ویژه سرطان های مری، 
نزدیک  بسیار  ارتباط  حنجره  و  گلو  دهان، 
که  آنند  از  حاکی  نیز  تحقیقات  برخی  دارد. 
به سرطان  ابتال  احتمال  زنان  الکل در  مصرف 
سینه را افزایش می دهد. همچنین مصرف الکل 

با سرطان های روده و رکتوم نیز رابطه دارد.
ترشح  با  لوزالمعده  یا  پانکراس  پانکراتیت:  
می کند. همچنین  تنظیم  را  قند خون  انسولین، 
مصرف  دارد.  مؤثری  نقش  نیز  غذا  هضم  در 
آسیب  عضو  این  به  می تواند  الکل  بلندمدت 
بیماری  شکل گیری  به  منجر  و  رسانده 
گردد.  لوزالمعده  التهاب  یا  پانکراتیت 
شکمی  درهای  با  می تواند  حاد  پانکراتیت 

شدید همراه باشد که کشنده هستند. پانکراتیت 
مزمن نیز با دل دردهای مزمن، اسهال و پایین 

آمدن شدید وزن فرد همراه است.
قلب:

برابر  در  را  فرد  الکل  سنگین  مصرف 
ناراحتی های قلبی آسیب پذیر ساخته و احتمال 
افراد  حمالت قلبی، سکته و فشار خون را در 

افزایش می دهد.
 سیستم ایمنی:

الکل به طور کلی می تواند روی سیستم ایمنی 
بدن تأثیر گذارده و با تضعیف نمودن دفاع های 
مختلف  بیماری های  برابر  در  را  فرد  بدن، 

آسیب پذیر کند.
 مغز:

مغز نوجوان هنوز در حال رشد بوده و به اثرات 
الکل  زیاد  مصرف  است.  حساس  بسیار  الکل 
تصمیم گیری  قدرت  می تواند  دوره  این  در 
و  ساخته  مختل  شدت  به  را  فرد  قضاوت  و 
حافظه  روی  پایداری  و  بلندمدت  عوارض  یا 

برجای گذارد.
افراد  عمر  از  سال   10 متوسط  به طور  الکل 
در  الکل  می کاهد.  الکل  به سوء مصرف  مبتال 
مرگ های ناشی از مصرف مواد، در رأس سایر 

مواد قرار دارد.
 خطر سوء مصرف الکل در برخی افراد، بیشتر 

از سایرین است:
 آن هایی که مصرف الکل را در سنین پایین تر 

از 15 سال تجربه می کنند.
 کسانی که دارای والدین مصرف کننده الکل 

هستند.
 کسانی که دوستان نزدیکی دارند که الکل یا 

سایر مواد را مصرف می کنند.
جمله  از  رفتاری  مشکالت  که  کسانی   
تکانشی  یا  رفتارهای ضداجتماع  پرخاشگری، 

بودن دارند.
در  آسیب زا  حادثه  تجربه  دارای  که  کسانی   
دوران کودکی داشته اند، مثل کودک آزاری؛

 کسانی که با مشکالت تحصیلی عمده روبه رو 
هستند.

و  ندارند  کننده  حمایت  والدین  که  کسانی 
از سوی  بدرفتاری  یا  طرد  تجربه  که  آن هایی 

والدین شان دارند.
توجه  نیازمند  نوجوانان  در  مذکور  موارد 
برای  به ویژه  این ها هشداری  ویژه هستند،بلکه 
مشکل  این  شکل گیری  از  که  هستند  والدین 
به عنوان  نمایند.  پیشگیری  فرزندان شان  در 
رفتاری  مشکالت  که  نوجوانی  مورد  در  مثال 
یا تحصیلی دارد، می توانند به مشاور مدرسه یا 
همچنین  نمایند.  مراجعه  روان  سالمت  مراکز 
از  پیشگیری  روش های  شناخت  و  آگاهی  با 
اعتیاد به فرزندان و خانواده خود کمک کنند.

گام به گام تا تحقق اقتصاد مقاومتی

موفقیت آمیز بودن طرح پرورش کرم ابریشم در رابر

در صورت مصرف الکل چه اتفاقی می افتد؟

ایجاد مشوقهای جدید برای مشترکان کم مصرف برق در جنوب کرمان
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تاسیس شرکت تعاونی خدماتی گلنار ارمغان بافت
 درتاریخ 22/12/1397 به شماره ثبت 1723 به شناسه ملی 14008223360 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع : -عقد قرارداد با دستگاه ها در زمینه تامین نیروی انسانی و تامین غذای مورد نیازو اداره رستوران سایر خدمات مورد 
نیاز 2-ارائه خدمات در زمینه های حسابداری، ارزیابی، بازرسی فنی، امورنقلیه، امور مربوط به کامپیوتر و ماشین های حساب، امور تنظیفات، خدمات 
ایمنی و آتش نشانی، نگهداری فضای سبز، خدمات انتظامات و انجام خدمات حقوقی به دستگاه ها 3- اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات از جمله 
اجرای برجهای نوری و اجرای انواع روشنایی هم در ساختمان سازی و هم روشنایی در فضای سبز و پارکها و اجرای انواع پستهای برقی و دکلهای 
برقی و کلیه تاسیسات مربوط به ساختمان سازی هم صنعتی و مسکونی و هم تجاری و کلیه امور مربوط به گازرسانی مانند لوله کشی گاز پس از اخذ 
مجوزهای الزم از دستگاههای ذیربط میباشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط شماره مجوز6866/97-5/12/97مرجع صادر 
کننده:اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بافت مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان بافت ، بخش مرکزی 
، شهر بافت، رودکی ، خیابان رودکی ، خیابان حافظ ، پالک 36 ، طبقه همکف کدپستی 7851919511 سرمایه شخصیت حقوقی : 94,500,000 ریال 
می باشد. که به 21 سهم 4500000ریالی منقسم گردیده است,مبلغ 31500000ریال آن نقداً طبق گواهی مورخ23/11/97 بانک توسعه تعاون شعبه بافت 
توسط اعضاء پرداخت ومابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران : آقای هادی سلطانی نژاد به شماره ملی 3120141062 و به سمت عضو هیئت 
مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای نوشاد سلطانی نژاد به شماره ملی 3130587543 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم مهین 
سلطانی نژاد به شماره ملی 3131419180 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای مهدی سلطانی نژاد به شماره ملی 3131482788 و به 
سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم مرضیه سلطانی نژاد به شماره ملی 3131505044 و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال 
خانم مرضیه سلطانی نژاد به شماره ملی 3131505044 به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت با امضای ثابت مرضیه سلطانی نژاد فرزند نوشاد مدیرعامل و به انضمام امضا یک از دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضای آقای نوشاد سلطانی 
نژاد فرزند کوچک رئیس هیئت مدیره ویا خانم مهین سلطانی نژاد فرزند عباسقلی نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری 
با امضای خانم مرضیه سلطانی نژاد فرزند نوشاد مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسین شرکت: 
1- خانم حانیه سلطانی نژاد شماره ملی 3120232068 به سمت بازرس اصلی شرکت تعاونی انتخاب و خانم نوشین محمدی به شماره ملی 3120004138 
بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )487251(

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
9709973470100580 صادره از شعبه اول حقوقی شهرستان بافت در پرونده اجرایی 960198که 
طی آن خانم صغری آبکار فرزند درویش به پرداخت پرداخت 514 عدد سکه تمام بهار آزادی و 
هزینه سفر کربال و یک کیلو شاخ نبات از محل ماترک مرحوم نادعلی عبدالهی در حق محکوم له 
رضوان ساالر محمدی فرزند همتعلی همچنین یکصد میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم 
گردیده و از ماترک مرحوم یک قطعه زمین به ابعاد 20*30 به مساحت 600 مترمربع و حدودات 
در  واقع  گوسفندان  آغل  غرب  آبکار  صغری  خانم  منزل  جنوب  عمومی  کوچه  شرق  و  شمال 
روستای دهسرد جوغان که مبلغ 528میلیون ریال برآورد قیمت شده است لذا با وصف موجود 
محل  در  12ظهر  ساعت   1398/4/9 یکشنبه  مورخه  در  دادگاه  محترم  نماینده  حضور  با  مزایده 
اجراي احکام دادگاه ارزوئیه برگزار شخص یا اشخاصي که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند برنده 
شناخته مي شوند.ضمناً افراد شرکت کننده در مزایده مي بایست ده درصد مبلغ پیشنهادي را في 
المجلس در پاکت در بسته تحویل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع 
صندوق دولت ضبط مي گردد.طالبین در صورت تمایل مي توانند یک هفته قبل از موعد به دایره 

اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک مورد نظر داده شود
محسن روانان- مدیردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه ارزوئیه

آگهي حصروراثت
آقای محمدشماعی زاده  فرزند حاج مراد داراي شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره 980132 
 11 شناسنامه  به  نوروز  فرزند  نژاد  کچمی  جان  صاحب  شادروان  داده  توضیح   98/3/19 مورخ 
درتاریخ 1398/3/6 در شهر بافت روستای دشت آب فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي 

عبارتند از:
1-حسین شماعی زاده ش ش 1 متولد 1326/2/6 فرزند متوفی.

2- اکبر شماعی زاده ش ش 3 متولد 1330 فرزند متوفی.
3- محمد شماعی زاده ش ش 1 متولد 1337/1/1 فرزند متوفی. 

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

بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
اسماء شفیعی بافتی- دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
مورخ   980121 شماره  دادخواست  شرح  به   9 شناسنامه  داراي  میرزا  فرزند  پور  ولی  رضا  آقای 
98/3/18 توضیح داده شادروان ببراز ولی پورعرب فرزند میرزا به شناسنامه 4 درتاریخ 1398/2/12 

در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-علی ولی پورعرب ش ش 3743 متولد 1353/6/1 فرزند متوفی.

2- رضا ولی پورعرب ش ش 9 متولد 1357/1/1 فرزند متوفی.
3-حسین ولی پورعرب ش ش 3 متولد 1362/2/20 فرزند متوفی.

4- فرخنده ولی پورعرب ش ش 3744 متولد 1353/6/1 فرزند متوفی.
5-ماه آفرین صادقی گوغری ش ش2متولد1329/3/1همسرمتوفی.

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

بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
اسماء شفیعی بافتی- دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   2 شناسنامه  داراي  کوچکعلی  فرزند  سلجوقی  صغری  خانم 
386/98/1مورخ 98/3/1 توضیح داده شادروان کوچکعلی سلجوقی فرزند مهدی قلی به شناسنامه 
138در تاریخ 1337 درشهر رودخانه سلطانی فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:

1-آفاق سلجوقی ش ملی 3131081074 متولد 1313/12/1 فرزند متوفی.
2- صغری سلجوقی ش ملی 3131084340 متولد 1317/6/2 فرزند متوفی.

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

بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
علیباز شرفعلی پور- دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان ارزوئیه

آگهي حصروراثت
آقای بهروز حسنی دهقان فرزند مراد داراي شناسنامه 3130060316 به شرح دادخواست شماره 
980116 مورخ 98/3/5 توضیح داده شادروان سکینه موسی حسنخانی فرزند محمد به شناسنامه 40 

درتاریخ 94/8/3 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بهروز حسنی دهقان به ش ملی3130060316متولد1357 فرزند متوفی.
2- فرهاد حسنی دهقان به ش ملی3130846166متولد1346 فرزند متوفی.

3- مسعود حسنی دهقان به ش ملی3130816720متولد1339 فرزند متوفی.
4- افراسیاب حسنی دهقان به ش ملی3130825606متولد1341 فرزند متوفی.
5- هوشنگ حسنی دهقان به ش ملی3130837779متولد1344 فرزند متوفی.

6- فریبرز حسنی دهقان به ش ملی3130854241متولد1348 فرزند متوفی.
لذا مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که 

بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف38(
دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3131023163 شناسنامه  داراي  ماشاءا...  فرزند  مقدم  نصیری  علیرضا  آقای 
به  ا...  فیض  فرزند  مقدم  ماشاءا...نصیری  داده شادروان  توضیح  شماره 980129 مورخ 98/3/12 
الفوت وي  منحصر حین  بافت فوت شده وراثت  درتاریخ 1380/11/16 در شهر  شناسنامه 435 

عبارتند از:
1-شایسته نصیری مقدم به ش ملی3130079777متولد1338 فرزند متوفی.

2-محمدرضا نصیری مقدم به ش ملی3131020512متولد1334 فرزند متوفی.
3- علیرضا نصیری مقدم به ش ملی3131023163متولد1336 فرزند متوفی.

4- عطاء ا... نصیری مقدم به ش ملی3130773861متولد1328 فرزند متوفی.
5- مسعود نصیری مقدم به ش ملی3130821333متولد1340 فرزند متوفی.
6- طاهره نصیری مقدم به ش ملی3130187324متولد1330 فرزند متوفی.

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

بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف39(
دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3130971955 شناسنامه  داراي  علی  امید  فرزند  نژاد  سلطانی  مهدی  آقای 
شماره 980132 مورخ 98/3/19 توضیح داده شادروان ربابه سلطانی نژاد فرزند رحمن به شناسنامه 

10 درتاریخ 1398/2/5 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-موسی یاربخت به ش ملی 3131423226 متولد1345 بافت فرزند متوفیه.

2- زهرا سلطانی نژاد به ش ملی 3130887164 متولد 1355 بافت فرزند متوفیه.
3- مریم سلطانی نژاد به ش ملی 3130906894 متولد 1357 بافت فرزند متوفیه.

4- مصطفی سلطانی نژاد به ش ملی 3130064982 متولد 1358 بافت فرزند متوفیه.
5- مهدی سلطانی نژاد به ش ملی 3130971955 متولد 1362 بافت فرزند متوفیه.

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

بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف40(
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصروراثت آقای علی کریمی پور فرزند خداداد به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالسه 9809983879200086 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
در دادخواست اعالم نموده که مرحومه مهتاب امیری پاک فرزند فتح ا... در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده است و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از : 1-عباس 2-علی3- طاهره کریمی 
کثیر  روزنامه  در  نوبت  در یک  این آگهي  ندارد.  دیگري  وارث  نامبرده  لذا  فرزند خداداد  پور 
االنتشار محلي درج و چنانچه شخص یا اشخاصي هرگونه وصیت نامه سري یا رسمي دارند ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار به این شورا ارائه نمایند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط و 

گواهي صادر خواهد شد.
سعید خسروی خرمشاهی–رئیس دفتر شوراي حل اختالف شماره 2 شهرستان ارزوئیه

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
9409973461300582-24/3/94 صادره از این دادگاه در پرونده اجرایی 95536 دادگاه ارزوئیه 
که طی آن آقایان اسماعیل و مجتبی حسنی دهقان محکوم به تقسیم ماترک مرحوم حیدر حسنی 
منزل  باب  یک  مرحوم  از  و  اند  ننموده  توافق  ماترک  خصوص  در  ورثه  و  اند  گردیده  دهقان 
مسکونی واقع در بر خیابان امام شهر ارزوئیه با پالک 45547 شهرداری شامل 346 مترمربع و اعیان 
که 131 مترمربع اعیانی ساختمان مسکونی و 215 مترمربع عرصه آن است دارای آب، برق و تلفن 
و قطعه زمین متصل به ساختمان که با دیوار جدا شده  و محل عبور آن از منزل مسکونی است به 
مساحت 224 مترمربع و دو باب مغازه در مجاور منزل یک باب به ابعاد 4/5*6/5 متر و یک باب به 
ابعاد 6/5*5 متر که قیمت عرصه منزل مسکونی و زمین مجاور آن یک میلیارد و چهارصد و چهل 
میلیون ریال و مغازه جنوبی و متعلقات هشتصدو هشتاد میلیون ریال مغازه شمالی جنب آرایشگاه 
هفتصدو بیست میلیون ریال برآورد قیمت شده است فلذا مزایده با در مورخه دوشنبه 1398/4/10 
باالترین  که  اشخاصي  یا  برگزار شخص  ارزوئیه  دادگاه  احکام  اجراي  محل  در  12ظهر  ساعت 
قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته مي شوند.ضمناً افراد شرکت کننده در مزایده مي بایست ده 
درصد مبلغ پیشنهادي را في المجلس در پاکت در بسته تحویل اجراي احکام دهند که در صورت 
انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط مي گردد.طالبین در صورت تمایل مي توانند یک 
هفته قبل از موعد به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک مورد نظر داده شود
محسن روانان- مدیردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه ارزوئیه

آگهي حصر وراثت
خانم نجمه اسماعیل زاده آشینی فرزند رمضان به شرح دادخواست کالسه 980198 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که مرحومه ستاره برهانی 
الفوت  حین  وراث  و  است  نموده  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه   97/5/25 درتاریخ  نورعلی  فرزند 
آن مرحوم عبارتند از : 1-کاظم 2-زهرا3-معصومه-4-صدیقه 5-نسرین6-اقدس7- الله همگی 
خجسته نژاد فرزندان متوفی 8-ماشاءا...خجسته نژاد فرزند زندعلی همسر شرعی و قانونی متوفی 
می باشند.لذا نامبرده وارث دیگري ندارد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلي 
درج و چنانچه شخص یا اشخاصي هرگونه وصیت نامه سري یا رسمي دارند ظرف یک ماه از 
اعتبار ساقط و گواهي  از درجه  از مدت مذکور  نمایند واال پس  ارائه  این شورا  به  انتشار  تاریخ 

صادر خواهد شد.
عوض بهاری–رئیس دفتر شوراي حل اختالف شماره یک شهرستان ارزوئیه

جهادکشاورزی  سازمان  رییس 
میزان  به  کرمان  استان  شمال 
سطح  در  شده  هزینه  اعتبارات 
استان برای مبارزه با ملخ صحرایی 
 2 و خاطرنشان کرد: حدود  اشاره 
میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار 
تومان  میلیارد   2 حدود  و  استانی 
مبارزه  برای  تاکنون  ملی  اعتبارات 
هزینه  استان  در  صحرایی  ملخ  با 

شده است.
 21 روز  صبح  سعیدی"  "عباس 
خردادماه در نشست خبری با اشاره 
جهادکشاوری  هفته  نامگذاری  به 

در  طرح   136 گفت:  خردادماه   27 تا   21 از 
در  جهادکشاورزی  هفته  در  کشاورزی  بخش 
شمال استان کرمان افتتاح خواهد شد که عمده 
این طرح ها در بخش آبیاری کشاورزی، مرمت 
لوله گذاری  و  آب  انتقال  کانال های  قنوات، 

است.
از  نفری   42 و  هزار  یک  اشتغال  ایجاد  از  وی 
طریق 136 طرح مورد بهره برداری در این هفته 
برای  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  استان،  شمال  در 
اجرای این طرح ها 87 میلیارد تومان اعتبار هزینه 

شده است.
کرمان  استان  شمال  جهادکشاورزی  رییس 
طرح   21 جهادکشاورزی  هفته  در  داد:  ادامه 
بخش  در  طرح   87 دامپروری،  حوزه  در  نیز 
آب و خاک، 20 پروژه تولیدات گیاهی، یک 
افتتاح  طرح شیالت و آبزی پروری و همچنین 
کوهساران  بخش  در  جهادکشاورزی  ساختمان 

شهرستان راور را خواهیم داشت.
و  آورد  میان  به  بهره وری سخن  اهمیت  از  وی 
اشتغال،  ایجاد  که  مواردی  از  یکی  کرد:  بیان 
ثروت و رونق تولید را به همراه خواهد داشت، 
توجه به بهره وری در حوزه کشاورزی است لذا 

باید دانش را در بخش کشاورزی ملموس تر از 
حال کنیم.

از  یکی  را  آب بر  گیاهان  کاهش  سعیدی 
کرمان  استان  جهادکشاورزی  سیاست های 
زیر  سطح  کاهش  کرد:  تصریح  و  برشمرد 
کشت، تولید محصوالت دارای مزیت اقتصادی 
و صادراتی و کم آبر از اولویت کار این سازمان 

است.
دیگر  از  را  خاک  و  آب  از  حفاظت  وی 
و  دانست  جهادکشاورزی  سازمان  سیاست های 
نفت  چاه های  با  گلخانه ها  ارزش  کرد:  عنوان 
مهمترین  از  گلخانه  توسعه  و  می کند  برابری 
خط  و  است  جهادکشاورزی  سیاست های 
هکتار   100 امسال  و  دارد  جداگانه  اعتباری 
ضمن  داریم  استان  در  گلخانه ای  توسعه  برنامه 
 45 گذشته  سال  در  که  کرد  عنوان  باید  آنکه 
احداث  کرمان  استان  شمال  در  گلخانه  هکتار 

شده است.
کرمان  استان  شمال  جهادکشاورزی  رییس 
افزایش  به دنبال  ادامه داد: در بخش دامپروری 
نژادهای نوترکیب مانند بز سانن، احیا و اصالح 
نژاد برخی از دام ها در سازمان جهادکشاورزی 

شمال استان کرمان هستیم.
وی در دو سال گذشته کرم خراط 
استان  کلیدی  آفات  از  یکی  را 
با  کرد:  بیان  و  دانست  کرمان 
این آفت  اقدامات صورت گرفته، 
تحت کنترل است و بخش هایی که 
آلوده این آفت شده بودند، تقریبا 
پاکسازی و کشاورزی آن بخش ها 

احیا شده است.
ملخ ها  هجوم  به  اشاره  با  سعیدی 
گذشته،  سال  بهمن ماه  از  ایران  به 
یکی  کرمان  استان  کرد:  اظهار 
این  با  درگیر  استان  هفت  از 
از استان سیستان و  بعد  این استان  آفت است و 
بلوچستان مقام دوم را در هجوم ملخ ها داشته و 
پس از استان کرمان، بیشترین درگیری با معضل 

استان هرمزگان بوده است
وی ادامه داد: 125 هزار هکتار مبارزه در سطح 
استان انجام شده که حدود 9 هزار و 500 هکتار 
بوده  استان کرمان  مبارزه در قسمت شمال  این 
میلیون هکتار  از یک  بیش  است و ضمن آنکه 

در کل استان پایش ملخ انجام شده است.
با  کرمان  استان  شمال  جهادکشاورزی  رییس 
نیمه  تا  ملخ ها  هجوم  شاهد  که  مطلب  این  بیان 
اظهار  بود،  خواهیم  عربستان  سمت  از  تیرماه 
مزارع  به  شده  وارده  خسارات  کنون  تا  کرد: 
مبارزه  مزارع  در  متاسفانه  اما  است  بوده  جزئی 

سخت تر است.
وی به میزان اعتبارات هزینه شده در سطح استان 
برای مبارزه با ملخ صحرایی اشاره و خاطرنشان 
کرد: حدود 2 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار 
ملی  اعتبارات  تومان  میلیارد   2 و حدود  استانی 
برای مبارزه با ملخ صحرایی در استان هزینه شده 

است.

افسردگی با احساس ناراحتی و غم طوالنی مدت 
بین  از  و  زندگی  به  تمایل  دادن  دست  از  و 
انجام کارهای روزمره همراه  انگیزه برای  رفتن 
است،که باعث اختالل خواب و از دست دادن 

اشتها و کاهش تمایالت جنسی می شود.
افسردگی شدید گاه به تصمیم برای خودکشی 
دادن  دست  استرس،  از  پر  زندگی  می انجامد. 
شغل،  بازنشستگی، نگرانی های اقتصادی ازجمله 
علل عمده افسردگی در جوامع امروزی هستند. 
افسردگی در بیشتر مواقع تشخیص داده نمی شود 
در  نفر  یک  نفر   5 هر  از  می شود  تخمین زده  و 

دوره ای از زندگی افسردگی را تجربه می کند.
عالئم افسردگی

و  ناراحتی  احساس  آن  اصلی  نشانه های 
گوشه گیری و تحریک پذیری شدید، عصبانیت، 
دست  از  زودهنگام،  خستگی  انرژی ،   کاهش 
دادن تمرکز، خودکم بینی، عدم اعتماد به نفس، 
به  نسبت  بدبینی  و  و خودآزاری  سرزنش خود 

آینده، اختالل در خواب و کاهش اشتها است.
درمان های رایج افسردگی

استفاده از توصیه پزشکی و مشاوره روان پزشکی 
تغییر در رژیم غذایی  ضروری است، هر گونه 
با  متناسب  و  شود  مشورت  پزشک  با  باید 
شرایط درمانی کل بیمار باشد. معموال داروهای 
مهارکننده های  حلقه ای،  سه  ضدافسردگی 
جذب  باز  مهارکننده های  و  مونوآمینواکسیداز 
تجویز  بیماران  این  برای   ،SSRI سروتونین 

می شود.
موادغذایی مفید جهت رفع افسردگی

نمی شوند  افسردگی  درمان  باعث  موادغذایی 
با درمان هایی که توسط  اما مصرف آنها همراه 
بسیار  اثرات  می تواند  می شود،  تجویز  پزشک 
در  غذایی  رژیم  تغییرات  باشد.  داشته  مثبتی 
اثر  بیشترین  متوسط  تا  خفیف  افسردگی  موارد 

را دارد.
جودوسرو افسردگی

آن  افسردگی  ضد  خاصیت  علت  به  جودوسر 
ساپونین ها،  غنی  منبع  و  است  شده  شناخته 
فالونوئیدها  و   B ویتامین های   آلکالوئیدها، 
به  مبتالیان  برای  جودوسر  پوره  مصرف  است. 

بیماری های روحی مفید است.
برگ ریحان و افسردگی

برای تهیه ساالدها استفاده می شود و سال هاست 
شده  شناخته  آن  افسردگی  ضد  خاصیت  که 
از  ریحان  کافور  و  فرار  روغن های  است. 

 ترکیبات فعال این گیاه هستند.
فوالت و افسردگی

مارچوبه،  شلغم،  بروکلی،  کلم  بروکسل،  کلم 
منابع  از  بلبلی  لوبیا چشم  اسفناج، کلم قمری و 
شایع  عالئم  از  افسردگی  هستند.  فوالت  غنی 
کمبود فوالت است. مشاهده شده است، افرادی 
که سطح فوالت کمتری دارند به داروهای ضد 
پاسخ  سروتونین  مهارکننده  مانند  افسردگی 
و  نان ها  صبحانه،  غالت  می دهند.  ضعیف تری 
شده اند  غنی  فولیک  اسید  با  که  مخمر   عصاره 
کمک  بدن  در  ویتامین  این  سطح  افزایش  به 

می کنند.
ویتامین B6 و افسردگی

از  چرب  کم  شیر  و  چربی  بدون  گوشت 
ویتامین  این  6Bهستند.  ویتامین  خوب  منابع 
شیمیایی  عصبی  ناقل  به  تبدیل  تریپتوفان  برای 
هورمون  سروتونین  است.  ضروری  سروتونین 
برخی  در  است.  شادابی  احساس  مسئول 
آزمایش ها مشاهده شده است که سطح ویتامین 
B6در افراد افسرده به مراتب پایین تر از افراد غیر 

افسرده است.
مواد غذایی که باید در افسردگی پرهیز شوند

کیک،  بیسکویت،  شیرینی ها،  شکر،  عسل، 

نوشیدنی های شیرین که باعث افزایش ناگهانی 
و سپس کاهش قند خون می شوند باید محدود 
عالئم  تشدید  باعث  غذایی  مواد  این  شوند. 
افسردگی  با  مرتبط  احساسات  و  دلتنگی 

می شوند.
آمینها و افسردگی

پنیر، پنیر رسیده یا فرایند شده، عصاره گوشت، 
شاه ماهی کنسرو شده با  ترشی، طعم دهنده ها و 
نوشیدنی های الکلی حاوی آمین های فعالی نظیر 
افرادی  هستند.  دوپامین  و  هیستامین  تیرامین، 
اکسیداز  از داروهای مهار کننده مونوآمینو  که 
استفاده می کنند باید از مصرف این مواد غذایی 
باعث  مساله  این  رعایت  عدم  کنند.  خودداری 
ناخوشایند خصوصا  و  شدید  واکنش های  بروز 

سردرد و افزایش فشار خون می شود.
سایر اقدامات جهت رفع افسردگی

گیاهان  از جمله  ریحان  و آب  افشره جودوسر 
تجویز  گیاه شناسان  توسط  که  هستند  دارویی 

می شوند.
افسردگی  درمان  برای  گیاه هایپریکوم 
سردردهای  اضطراب،  خوابی،  خفیف، بی 
میگرن  و  قاعدگی  دوران  عصبی، سردردهای 
بکار می رود و عصاره یا قرص آن را می توان 

از داروخانه و عطاری تهیه نمود.

تشریح وضعیت مبارزه با ملخ های صحرایی در استان کرمان

با جادوی این ماده به جنگ افسردگی برویم
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر به ایلنا خبر داد:

مواد  توزیع کننده  اصلی  عناصر  دستگیری  کاهش 
مخدر و افزایش مقابله با خرده فروشان

مواد  با  مبارزه  ستاد  بین الملل  امور  و  عرضه  با  مقابله  معاون 
مواد  توزیع کننده  اصلی  عناصر  دستگیری  کاهش  از  مخدر 

مخدر و افزایش مقابله با خرده فروشان خبر داد.
سردار ناصر اصالنی )معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل 
ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مخدر(  مواد  با  مبارزه  ستاد 
درباره کشفیات مواد مخدر در دو ماهه فروردین و اردیبهشت 
در سطح کشور گفت: در دو ماه ابتدای سال جاری 143 تن 
و 623 کیلو انواع مواد مخدر از سطح کشور کشف و ضبط 
شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 137 تن 
امسال  مجموع  در  و  بود  شده  کشف  مواد  انواع  کیلو   630
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد رشد کشفیات مواد 

مخدر داشتیم.
وی ادامه داد: در میان مواد مخدر کشف شده تریاک دارای 
باالترین رتبه و پس از آن حشیش،  هروئین، مرفین، شیشه و 
به  منجر  عملیات های  بحث  در  همچنین  هستند.  موارد  سایر 
سال  ابتدای  ماه  دو  در  مخدر  مواد  قاچاق چیان  با  درگیری 
قاچاقچیان  با  درگیری  عملیات  افزایش  درصد   107 جاری 
پلیس، وزارت  ما در  نیروهای  از چابکی  نشان  را داشتیم که 

اطالعات، نیروی انتظامی و بسیج  است.
مواد  با  مبارزه  ستاد  بین الملل  امور  و  عرضه  با  مقابله  معاون 
مواد مخدر  بحث  در  آمار دستگیرشدگان  به  اشاره  با  مخدر 
ابتدایی سال 98 گفت: در بحث دستگیری نسبت  در دو ماه 
به سال گذشته 48 درصد افزایش دستگیری را شاهد بودیم. 
با معتادان متجاهر بوده  نیز در رابطه  بیشترین رشد دستگیری 
است. یکی از اولویت های ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع 
امروز  به  تا  مومنی  سردار  ورود  ابتدای  از  و  است  پیشگیری 
بیش از 12500 معتاد متجاهر از سطح شهر تهران جمع آوری 
شده  است و در مراکز ماده 16 نگهداری می شوند. همچنین 
بیش از 19500 معتاد متجاهر نیز در سایر استان ها جمع  آوری 
شده اند. فرآیند جمع آوری معتادان متجاهر نیز شامل شناسایی، 
توانمندسازی،  درمان،  نگهداری،  سامان دهی،  دستگیری، 
صیانت و اشتغال است و مجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
بهزیستی و پلیس و سازمان فنی و حرفه ای در این فرآیند نقش 
دارند و به دنبال این هستیم تا بتوانیم با انجام این فرآیند پس 
این  توانمندسازی  و  صیانت  در خصوص  سم زدایی  اتمام  از 

افراد قدم برداریم.
با  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  تفاهم نامه  به  اشاره  با  اصالنی 
سپاه پاسداران برای ایجاد مراکز نگهداری، درمان و کاهش 
آسیب معتادان )مراکز ماده 16( در 10 کالنشهر تصریح کرد: 
بعد از تهران استان های فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان، 
متجاهر  معتادان  بیشترین  دارای  و خراسان رضوی  هرمزگان 
هستند. متاسفانه در تمام کالنشهرها معتادان متجاهر جمعیت 
هستند.  ما  برای  جدی  معضل  یک  این ها  و  دارند  بیشتری 
در  متجاهر  معتادان  ساماندهی  برای  برنامه ریزی هایی  البته 
مراکز  افتتاح  جمله  از  است،  گرفته  صورت  کالنشهرها  این 
نگهداری و توانمندسازی معتادان متجاهر در استان های قم و 
با این اقدامات وضعیت معتادان  کرمان که امیدواریم بتوانیم 

متجاهر را در کالنشهرها مدیریت کنیم.
وی با اشاره به ضعف قوانین در خصوص نگهداری معتادان 
متجاهر گفت: در این خصوص ورود کرده ایم و امیدواریم با 
به نگهداری معتادان متجاهر  قوانین مربوط  همکاری مجلس 

اصالح شود.
مواد  با  مبارزه  ستاد  بین الملل  امور  و  عرضه  با  مقابله  معاون 
مخدر در بخش دیگری از صحبت هایش خاطرنشان کرد: در 
دوماهه ابتدای سال جاری 239 باند شناسایی و منهدم شده اند. 
همچنین در این مدت انهدام کارگاه شیشه 38 درصد نسبت 
به دلیل کنترل  امر  این  به سال گذشته کاهش داشته است و 
مرزها و ممانعت از ورود پیش سازها است و ما موفق شدیم 78 
درصد ورود پیش ساز ها به صورت قاچاق به کشور را کاهش 

دهیم.
او ادامه داد: در واقع یکی از عوامل موثر در این زمینه اقدامات 
حفاظتی خوبی است که در مرزها انجام شده و کماکان ادامه 
دارد. همچنین از آنجا که این پیش سازها تنها برای تولید مواد 
مخدر به کار برده نمی شود و در صنعت داروسازی و بهداشتی 
ستاد  در  که  پیش سازها  ملی  کمیته  در  می شود،  استفاده  نیز 
مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کند، نیازسنجی شده است و 
پیش سازها براساس نیاز این صنایع وارد می شوند و نظارت و 
کنترل بر کارخانه ها نیز بیشتر شده است تا پیش سازها خارج 
توسط  نیز  نظارت ها  این  نشوند،  وارد  کارخانجات  نیاز  از 

دانشگاه های علوم پزشکی پلیس و ستاد انجام می شود.
بنیان های  به  اصالنی درباره توقیف اموال قاچاقچیان و ضربه 
توقیف خودروهای  مدت  این  در  افراد گفت:  این  اقتصادی 
قاچاقچیان 56 درصد و شناسایی اموال قاچاقچیان 20 درصد 
است.  داشته  افزایش  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
توزیع کنندگان  اصلی  عناصر  دستگیری  بحث  در  همچنین 
بحث  در  اما  داشتیم،  درصدی  دو  کاهش  مخدر  مواد 
دستگیری خرده فروشان با افزایش 48 درصدی روبه رو بودیم 
و در خصوص جمع آوری معتادان متجاهر طی دوماه گذشته 

25 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم.
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بافت

پوشاک ورزشی بانوان پرشین اسپرت
عرضه و توزیع انواع : لباسهای ورزشی برای بانوان 

لباس های اسپورت زنانه و بچگانه و ست کامل لباس تیم های ورزشی 
)انواع ساک و کفش های ورزشی بانوان(

آدرس : بافت، بازار ولیعصر،الین دوم  جنب استریو پارس
تلفن تماس:09389860344

استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
نوآموزان  سنجش  طرح  دهی  نوبت  گفت:  کرمان 
مدارس  در  )شنبه(  از  دبستان  به  ورود  بدو 
شد. آغاز  کشور  سراسر  با  همزمان  استان   این 

به  ورود  بدو  نوآموز  هزار   61 افزود:  باهری  مهران 
پایگاه   41 در  تیرماه  اول  از  دبستان  پیش  و  دبستان 
تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی  سالمت  سنجش 
گیرند. می  قرار  ارزیابی  مورد  استان  این   در 

و  جسمانی  اختالالت  شیوع  میزان  بررسی  وی 
ها،  بیماری  بروز  از  پیشگیری  کودکان،  روانی 
بر  موثر  عوامل  و  آموزش  کیفیت  بهبود  به  کمک 
مناسب  دهی  جای  آموزان،  دانش  تحصیلی  افت 
استعدادهای  و  توانمندی  با  متناسب  آموزان  دانش 
سنجش  برنامه  اهداف  مهمترین  از  را  آنها  تحصیلی 
برشمرد. تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی   سالمت 

مورد  نوآموزان  برنامه  این  در  داشت:  اظهار  وی 

گفتاری،  شنوایی،  رنگ،  دید  بینایی،  ارزیابی 
اختالالت  رفتاری،  اختالل  تحصیلی،  آمادگی 
وزن،  قد،  بدنی،  توده  گیری  اندازه  حرکتی،  جسمی 
جلدی  وضعیت  دندان  و  دهان  اختالالت  معاینات 
در  پزشک  توسط  واکسیناسیون  کارت  بررسی  و 
پایگاه  پایگاه های سنجش و مراکز سالمت جامعه و 
گیرد. می  قرار  بهداشت  های  خانه  و  درمانی   های 

نوآموز   522 و  هزار   68 گذشته  سال  گفت:  باهری 
استان  این  در  دبستانی  پیش  و  دبستان  به  ورود  بدو 
سه  تعداد  این  از  که  گرفتند  قرار  ارزیابی  مورد 
 345 دیرآموز،  نوآموز  عنوان  به  نفر   395 و  هزار 
نفر   2 ذهنی،  ویژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  نفر 
و  بینایی  ویژه  نیاز  نفر  هشت  شنوایی،  ویژه  نیاز 
شدند. شناخته  حرکتی  و  جسمی  ویژه  نیاز  نفر   10 

آمادگی  و  جسمانی  سالمت  سنجش  افزود:  وی 
پیش  و  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  تحصیلی 

الکترونیکی  صورت  به  کرمان  استان  در  دبستان 
نام  ثبت  از  پس  مدارس  مدیران  و  شود  می  انجام 
ثبت  به  موظف  ابتدایی  اول  پایه  در  آموزان  دانش 
هستند. سنجش  سامانه  در  آموزان  دانش   مشخصات 

وی گفت: والدین بعد از اخذ نوبت از مدارس برای 
پایگاه  به  فرزندشان  ارزیابی سالمت  و  انجام سنجش 

های سنجش و سالمت مراجعه کنند.

شعار راه قدس از کربال میگذرد اصل 
بحث استکبارستیزی است

رو  دنباله  را  استکبارستیزی  کاخ  اسماعیلی  سرگرد 
مبارزه با یهود از گذشته تا به امروز عنوان کرد و بیان 
از  قدس  راه  شعار  استکبارستیزی  بحث  اصل  نمود: 
بسیج  خبرگزاری  گزارش  به  است.  گذرد  می  کربال 
ضمن  کاخ  اسماعیلی  رضا  پاسدار  کرمان؛سرگرد  از 
گرامیداشت روزقدس از مردم شریف ارزوئیه جهت 
اسالمی  انقالب  نیاز  های  بزنگاه  در  مردم  حضور 
سوره  تبیین  به  قدس  روز  بحث  در  نمود.وی  تشکر 
امامان  و  پیامبران  شهادت  در  یهود  ردپای  و  بقره  ی 
معصوم)علیهم السالم( پرداختند و استکبارستیزی را در 
دنباله ی مبارزه با یهود دانستند. سرگرد اسماعیلی کاخ 
با اشاره بر اینکه زمانی که صدام به ایران حمله کرد، 
صدام  فرمودند:  امام  و  رسیدند  امام  محضر  مسئولین 
دیوانه ای بیش نیست... حواستان باشد اسرائیل باید از 
صحنه ی روزگار حذف شود خاطر نشان کرد: آنجا 
بود که شعار رزمندگان به راه قدس از کربال میگذرد 
تغییر پیدا کرد و اصل بحث یهودستیزی هم همین شعار 
قرار گرفت. فرمانده سپاه ارزوئیه بیان کرد: در قانون 
اساسی دفاع از مظلوم وظیفه ی اصلی انقالب اسالمی 
است و در بحث بیداری اسالمی می بینیم کشورهای 
مسلمان زیادی مورد ظلم قرار گرفته اند. وی با عنوان 
سوی  از  استکبارستیزی  ی  مسئله  در  تیررهایی  اینکه 
مقام معظم رهبری با عنوان اینکه اسرائیل25سال آینده 
را نخواهد دید عنوان شد ، ابراز نمود: اسرائیل زودتر از 
این موعد از بین می رود و فلسطین که کلید رمزآلود 
آزاد  صهیونیستی  غاصب  رژیم  دست  از  است  ظهور 
می شود. سرگرد پاسدار رضا اسماعیلی کاخ در پایان 
با رجزخوانی "یا حیدر کرار" سخنرانی خود را به پایان 

رساندند ؛
دنیا همه را سخت گرفته است به بازی

شد بازی من هم غزل و قافیه سازی
هر کس به طریقی سر خود گرم نموده است

دیوانه به شعر وغزل، عاقل به ریاضی
بلبل ،صفت حمد خدا رفته ز یادش

قمری پی تار است و پی چنگ حجازی
اسطبل شکم پر شده از لقمه ی شبهه

نه حس دعا مانده و نه حال نمازی
دنبال حقیقت به کجاها که نرفتیم

سر در گممان کرده فضاهای مجازی
در تکنولوژی غرق شدیم اشک و دعا رفت

دنیای مدرن آمد سنت به فنا رفت
سرگشته ی مصریم به دنبال عزیزیم

تا کی به تمنای فرج اشک بریزیم؟
جمعی به تو مشغول، نه مشغول به خویشیم

مالاّ صفتانیم در اندیشه ی ریشیم!
حال دلمان بی تو چنان هم بِد بد نیست

دنیای من آنگونه که باید بشود نیست
زور و زر و تزویر نمودند تبانی

دنیا شده آبستن یک جنگ جهانی
فریاد شیاطین جهانخوار یهودی

بیرون زده از حنجره ی شاه سعودی
تکفیری و وهابی و داعش شده همدست

اینها همه زیر سر شیطان بزرگ است
تا روح خدا در دل این خاک دمیده

دشمن به خودش یک شب آرام ندیده
کم کم همه جا می رسد آوای حسینی

بین المللی می شود این ارث خمینی
بیداری اسالمی دنیا که رقم خورد

آرام و قرار همه ی کفر به هم خورد
این گرگ که ازوحشت و از خشم رمیده

زورش به دو تا کشور مظلوم رسیده
ای داعیه داران حقوق بشر ای لشکر شیطان

خمپاره و موشک که نشد منطق انسان!
با ما سخن از جنگ مگو ما که نمردیم

ما پاسختان را به دم تیغ سپردیم
از منطق ما حذف شده واژه ی تسلیم

در شام و عراق و یمن آماده ی جنگیم
بر ابرهه ها سنگ ابابیل ببارد

بر قلب تل آویو که سجیل ببارد
فردا که دم حیدری از کعبه برآید

دوران معاویه صفت ها به سرآید
این پرچم شیعه ست که بر قله ی دنیاست 

هر کس ز علی دم بزند هموطن ماست
" یا حیدر کرار زند نقش به زودی

بر پرچم سبز عربستان سعودی"
بام  به  بافت  صعود کوهنوردان شهرستان 

استان های خراسان شمالی و رضوی

تیم چهار نفره ای متشکل از آقایان جمال بابایی،محمد 
رضا جعفری،میثم شیخ پور و رضا جعفری. بمناسبت 
ارتحال جانگداز رهبر کبیر انقالب و قیام پانزده خرداد

ترین  بلند  به  موفق شدند طی دو روز 14و15 خرداد 
شمالی)شاه  رضوی)شیرباد(،،،،خراسان  خراسان  قلل 

جهان( صعود نمایند

فوتسال  رمضان  جام  رقابت های  پایان 
شهرستان بافت

تیم  قهرمانی  از  بافت  شهرستان  فوتبال  هیات  رئیس 
اول  همراه  )نمایندگی  دستگاه  چهل  اتلتیکو  فوتسال 

شهابی(در جام رمضان شهرستان بافت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان بافت 
اعالم  حکمت  خبرنگار  با  گفتگو  در  نقوی  افشین  ؛ 
کرد: در مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان بافت 
، 15 تیم در 3 گروه 5 تیمی در محل سالن نبی اعظم 

این شهرستان به رقابت پرداختند .
در   ، مسابقات  این  پایانی  دیدار  در   : افزود  وی 
خیل  حضور  با  و  پربرخورد  و  تماشایی  دیدار  یک 
دستگاه  چهل  اتلتیکو  تیم های   ، مشتاق  تماشاچیان 
و آریایی )مدافع عنوان قهرمانی( به مصاف هم رفت

ند.                                   نقوی در ادامه اظهار 
کرد : نتیجه این دیدار تماشایی، تساوی 3بر3 این دو 
تیم در وقت های معمولی و تساوی 5بر5 در وقت های 
اضافه بدنبال داشت که سرانجام در ضربات پنالتی تیم 
بر1 و در مجموع  اتلتیکو چهل دستگاه  موفق شد 3 
عنوان  و  دهد  شکست  را  آریایی  خوب  تیم  بر6،   8
قهرمانی این رقابتها را از آن خود کند . وی در پایان 
بیان کرد : در این دیدار که با حضور رئیس و اعضاء 
شورای شهر بافت، و پیشکسوتان فوتبال این شهرستان 
صورت گرفت به تیم های برتر جوایزی اهداء گردید 
، همچنین در این دوره از مسابقات محمد فخرایی از 
تیم اتلتیکو چهل دستگاه با 12 گل زده، عنوان آقای 

گلی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

رئیس شبکه دامپزشکی ارزوئیه در گفت وگو با 
با گرم شدن   : روزنامه حکمت گفت  نگار  خبر 
هوا خطر شیوع بیماری تب کریمه کنگو افزایش 

می یابد.
دامپزشکی  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
صولت   ، حکمت  روزنامه  از  نقل  به  ارزوئیه 
خطر  گرم  فصل  شروع  با   : گفت  پور  معتمدی 
می  افزایش  کنگو  کریمه  تب  بیماری  شیوع 
یابد در این راستا دامپزشکی ارزوئیه با همکاری 
پاشی وبرگزاری کالس  به سم  اقدام  دهیاری ها 
درحال  برنامه  واین  است  نموده  آموزشی  های 
اجرا می باشد . و تاکنون 93110 متر مربع جایگاه 

دام سم پاشی گردیده است .
ایشان با اشاره به گستردگی منطقه وکمبود برخی 
به  مراجعه  با  محترم  دامداران   : افزود  امکانات 
توانند  می  سم  وتهیه  دامپزشکی  های  داروخانه 
نسبت به سم پاشی جایگاه وبدن دام جهت از بین 

بردن کنه ها دراسرع وقت اقدام کنند .
وی گفت :تب کریمه کنگو یک بیماری کشنده 
ناقل  کنه  مستقیم  گزش  طریق  از  که  باشد  می 
با خون ویا الشه  انسان  ویروس وهمچنین تماس 

منقل  انسان  به  بیماری،  به  آلوده  دام  گوشت  و 
وبین  بوده  مسری  شدت  به  بیماری  شود.  می 

10تا40درصد قابلیت مرگ ومیر دارد .
نمود:تب  بیان  چنین  این  را  بیماری  عالئم  وی 
عضالنی،سفتی  شدید  وشدید،درد  ناگهانی 
ودرد عضالت گردن رخوت شدید،حساسیت به 

نور،سردرد،دردشکمی،بزرگی کبد
صولت معتمدی پورخاطر نشان کرد: شهروندانی 
که در خارج از کشتارگاه بدون رعایت پوشش 
ماسک  و  دستکش،عینک  شامل  بهداشتی  های 
اقدام به کشتار دام کرده وافرادی که گوشت تازه 
تولید شده در خارج از کشتارگاه را تهیه می کنند 
قرار  بیماری  این  معرض  در  افراد  سایر  از  بیشتر 
انتقال  از  برای جلو گیری  ادامه داد:  . وی  دارند 
این بیماری از گوشت به انسان باید الشه دام پس 
از کشتار به مدت حداقل 24ساعت در دمای صفر 
تا چهار درجه نگهداری شود تا در صورت آلوده 

بودن از انتقال بیماری شود .
نمود که  تقاضا  از دامداران محترم  پایان  وی در 
داشته  را  همکاری الزم  پاشی  های سم  اکیپ  با 

باشند .

شهیدمعظم غضنفر دهقانی
زندگی نامه شهید:

 ،  1338 خرداد  پنجم 
از  دشتاب  روستاي  در 
به  بافت  شهرستان  توابع 
و  علي  پدرش  آمد.  دنیا 
داشت.  نام  مادرش سکینه 
در  متوسطه  دوره  پایان  تا 
خواند  درس  انساني  رشته 
جهادگر  گرفت.  دیپلم  و 

یافت.  در جبهه حضور  سازندگي  از سوي جهاد  بود. 
چهارم اردیبهشت 1366 ، در بانه توسط نیروهاي عراقي 
بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار وي در 

گلزار شهداي شهرستان زادگاهش واقع است.
وصیت نامه شهید غضنفر دهقانی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ابتداء با اهدا سالم و درود فراوان به پیشگاه یگانه منجی 
عالم بشریت حضرت ولی عصر و نایب بر حقش این 
و  تقوا  و  ایمان  مظهر  و  پایداری  و  مقاومت  اسطوره 
دلهای  امید  نور  و  ایران   اسالمی  است  تپنده  قلب  این 
با  و  کبیر  خمینی  خدا  روح  اسالم  جهان  مستضعفین 
در  که  توحید  لشکریان  برای  عاجل  پیروزی  آرزوی 
مصاف رو در رو با خصم زبون حماسه ها می آفرینند 
و با آرزوی اجر و صبر جزیل برای بازماندگان شهداء 

و اسراء و مفقودین:
قبل از هر چیز باید عرض کنم که این وصیت نامه را 
نویسم  و در حالی می  به جبهه  رفتن  از  قبل  چند روز 
که از سالمت کافی و عقل کامل برخوردار بوده و در 

محیطی که آرامش و سکوت آنجا را فرا گرفته
بار خدایا! از تو سپاسگذارم که به من عقلی سالم عطا 
که  کنم  انتخاب  را  مسیری  و  راه  بتوانم  که  فرمودی 
انتهایش به معبود پیوستن و قرب الهی یافتن است که 
و  تاکید  بر آن  تا خاتم  از آدم  اوصیاء  و  اولیاء  تمامی 
مستقیمی  صراط  و  راه  که  مسیری  اند  ورزیده  اصرار 
است که حاصل و بازده و محصول آن سعادت ابدی و 

به میهمانی خدا رفتن است.
بار خدایا!از تو ممنونم که بزرگترین نعمتی که سالمتی 
تن و روان است به بنده حقیر خود عنایت فرمودی که 
یتوانم از آن نیرو در جهتی استفاده کنم که خواست تو  
با کفار  نبرد  پیامبرت و رهبرم روح خدا ست و آن  و 
الهی)جمهوری  نظام عدل  و مخالفین اسالم و قرآن و 
به  پا  زمانیکه  میدانی  خوب  تو  خدایا  است  اسالمی( 
از تو می خواهم  تنها یک چیز  نبرد می گذارم  میدان 
اینکه مرا در زمره خالصین و مخلصین قرار بده  و آن 
بزرگوارم  اما ای پدر  بفرست: و  و شهادت را بسراغم 
هستی  مقاومت  و  از صبر  میدانم کوهی  که  ای کسی 
اگر روزی این افتخار )شهادت( ( نصیب فرزندت شد 
تو  از  را  قربانی  این  که  بخواه  خداوند  از  ...که  هرگز 
امانتی را که چند روزی بدست  قبول کند بگ خدایا 
من سپرده ... به خودت بر می گردانم و سپر بگو رضم 

برضائک
پدر جان مرا ببخش که این فاصله زمانی کوتاه که نزد 
تو بودم نتوانستم فرزند خوبی باشم و دین خود را آن 
دینی که خدا و قرآن او و اسالم برگردنم  گذاشته بود 

اداء نمایم:
ای برادرانم : ای کسانیکه خوب میدانم عشق به امام و 
انقالب در درون شماست از شما می خواهم که بعد از 
یاران  که  باشد  این  در  سعیتان  فقط  و  نکنید  من گریه 
جنگ  و  جبهه  فکر  از  آنی  و  باشید  امام  برای  خوبی 
اباذری(  نباشید ای خواهر و داماد عزیزم )حسن  غافل 
از شما می خواهم  که خیلی شماها را زحمت دادهام 
شما  کار  که  کنید  عمل  طوری  و  نمائید  عفو  مرا  که 

پاسداری از خون شهداء باشد.
و سایر  و دوستان  و آشنایان   فامیل  کلیه   از  پایان  در 
مردم بافت و دشت آب که مراسم تشییع و تدفین و بعد 
از آن متحمل زحمت یا زحماتی شده اند سپاسگذار و 
متشکرم  و از همه ی آنها امید عفو دارم و در پایان همه 
ی شما را به خدای بزرگ می سپارم: جبهه و جنگ را 

فراموش نکنید و برای سالمتی امام دعا کنید.
ضمنا ذکر نکته ای را فراموش کردم این وصیت نامه را 
در شبی  که با برادرم عسکر از دشت آب بر می گشتم 
در بهشت زهرا به او دادم وقبول نکرد و من آن را در 
منزلش درون کتابی گذاشته و به پسرش مجتبی گفتم.

نوبت دهی طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان آغاز شد

وحید کریم زاده به عنوان سرپرست اداره کل ورزش 
و جوانان استان کرمان منصوب شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، طی 
و  ورزش  وزیر  فر،  سلطانی  مسعود  سوی  از  حکمی 
جوانان، وحید کریم زاده به عنوان سرپرست اداره کل 

ورزش و جوانان استان کرمان معرفی شد.
در این حکم آمده است:

جناب آقای وحید کریم زاده: 
موجب  به  و  جنابعالی  تخصص  و  تعهد  به  نظر 
ورزش  کل  اداره  سرپرست  عنوان  به  حکم  این 
می شوید. منصوب  کرمان  استان  جوانان   و 

در  موجود  ظرفیت های  از  گیری  بهره  با  دارم  انتظار 
کارکنان،  مدیران،  با  سازنده  تعامل  و  تالش  استان، 
عرصه  نظران  صاحب  ورزشکاران،  پیشکسوتان، 
تحقق  و  سیاست ها  راستای  در  جوانان،  و  فرهنگی 
وزاتخانه  برنامه های  و  امید  و  تدبیر  دولت  اهداف 
 نسبت به اجرای امور ذیل توجه جدی معمول دارید؛

جوانان،  امور  به  جدی  رسیدگی  در  اهتمام   .1
هماهنگی و برنامه ریزی برای تشکیل ستاد ساماندهی 
امور جوانان با دستگاه های مربوطه برای حل مسائل و 

مشکالت مبتال به جوانان
2. نظارت و توجه به توسعه ورزش همگانی

3. نظارت و اقدامات الزم و دقیق بر کلیه پروژه های 
عمرانی با آن اداره کل و وزارت ورزش و جوانان

و  توسعه  منظور  به  مقتضی  تدابیر  و  اتخاذ سیاست   .4
گسترش ورزش بانوان

5. نظارت و بازرسی های ادواری نسبت به عملکرد و 
وظایف محوله به ادارات تابعه

و  قهرمانی  ورزش  تعمیم  و  توسعه  ریزی،  برنامه   .6
رسیدگی به امور قهرمانان رشته های ورزشی آن استان

7. قانون مداری، اجرای متقن قوانین و مقررات مرتبط 

و شفاف سازی در ساختار نظام مالی
اهداف  تحقق  و  استقرار  منظور  به  سازی  زمینه   .8
دولت الکترونیک برای سالم سازی، چابک سازی و 

کوچک سازی
 9. سایر امور محوله وفق قوانین و مقرارت موضوعه.

گیری  بهره  و  متعال  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
با  رهبری  معظم  مقام  منویات  و  رهنمود ها  از 
بستر  ایجاد  امکانات،  و  منابع  بسیج  و  ساماندهی 
متناسب  و  صادقانه  رسانی  خدمت  برای  مناسبت 
نمودن  فراهم  و  استان  شریف  مردم  واالی  شأن  با 
و  ورزش  بزرگ  خانواده  در  خودباوری  و  نشاط 
 جوانان، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

قانون  اختیارات موضوع مواد )52( و )53(  در ضمن 
محاسبات عمومی با رعایت کامل قوانین و مقررات به 

جنابعالی تفویض می گردد.
کریم زاده پیش از این معاون توسعه منابع و پشتیبانی 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بود که با این 
حکم با حفظ پست سازمانی، در سمت سرپرست ادراه 
کل ورزش و جوانان استان کرمان هم خدمت رسانی 

می کند.

وحید کریم زاده به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان منصوب شد

رئیس شبکه دامپزشکی ارزوئیه خبر داد:
خطر شیوع بیماری تب کریمه کنگو با گرم شدن هوا

اطالعیه) اصالحیه(
قابل توجه اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان 
بافت به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی مذکور در روز دوشنبه 
98/3/27 ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف شهرستان 

برگزار می گردد.
دستور کار جلسه مجمع عمومی:

1-انتخاب هیئت مدیره و بازرسین انجمن
لذا به اطالع داوطلبین عضویت در هیئت مدیره می رساند مهلت اعالم 
کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرسی انجمن از تاریخ 98/3/27 به 
مدت 10 روز می باشد همچنین مهلت عضوگیری عادی بعد از تاریخ 
مذکور  تاریخ  از  بعد  است  باشد.بدیهی  می  روز   5 به مدت   98/3/27

هیچگونه درخواستی قابل پذیرش نمی باشد.
انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان بافت 


