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حضور  با  بافت  پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه 
امام  حضور  همچنین  و  ستاد  این  اعضاء  و  رئیس 
جمعه و فرماندار بافت برگزار شد.  در ابتدای این 
ضمن  بافت  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  جلسه 
ساالر  و  سرور  شهادت  مناسبت  به  تسلیت  عرض 
موفقیت  از  گزارشی  مقدس  دفاع  هفته  و  شهیدان 
های کنکور 98 دانش آموزان بافتی در رشته های 
رشته  در  نفر   25 از  بیش  تعداد  جمله  از  گوناگون 
های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی و تعداد 
بیش از 30  نفر در رشته های دبیری فرهنگیان ارائه 
کرد. محمد صادقی نژاد در ادامه افزود: برنامه ها و 
اقدامات پروژه مهر امسال هم مثل سال های گذشته 
به طور جدی از 15 تیرماه در مدارس شهرستان بافت 
کارگروه   5 مسئولین  ریزی  برنامه  و  هماهنگی  با 
که  دارد  ادامه  ماه  مهر  تا  و  شده  انجام  مهر  پروژه 
جدید  تحصیلی  سال  برای  ما  مدارس  خوشبختانه 
آماده هستند و ما در هیچ مدرسه ای کالس بدون 
معلم نداریم. رئیس اداره آموزش و پرورش بافت با 
اشاره به اینکه سازماندهی کلیه دبیران و آموزگاران 
این شهرستان قبل از آغاز سال تحصیلی انجام شده، 
بافت در روز  بیان کرد: آماده سازی کلیه مدارس 
یکشنبه31 شهریور 98 جهت برگزاری مراسم جشن 
روز   98 مهرماه  یکم  دوشنبه  روز  در  و  ها  شکوفه 
بازگشایی با در نظر گرفتن ایام محرم و هفته دفاع 
در  نمادین  به صورت  که  است  انجام شده  مقدس 
حضور  با  شریعت،  دولتی  نمونه  دخترانه  دبیرستان 
گردد.  می  برگزار  مراسم  این  ادارات  مسئولین 
مدیرکل  همکاری  از  تقدیر  ضمن  صادقی  محمد 

نوسازی  اداره  و  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش 
مدارس گفت: برای شروع سال تحصیلی سه مدرسه 
مدرسه  یکی  که  شوند  می  برداری  بهره  و  افتتاح 
مدرسه  یک  و  پیر  روستای  در  ابتدایی  کالسه  سه 
دو کالسه ابتدایی در روستای حسین آباد و دبستان 
باشد.  بافت می  ابتدایی سعدی در شهر  18 کالسه 
امام   مهدی زاده  حجت االسالم  جلسه  این  ادامه  در 
تسلیت  عرض  ضمن  سخنانی  طی  نیز  بافت  جمعه 
ایام عزاداری شهادت امام حسین )ع( و گرامیداشت 
قبولی  بخش  مسرت  مقدس گفت: خبر  دفاع  هفته 
بافت در کنکور سراسری  دانش آموزان شهرستان 
98 موجب افتخار و سربلندی این سرزمین شد که 
این موفقیت با تالش و خرد جمعی و برنامه ریزی 
اولیاء  و  همکارانشان  و  پرورش  و  آموزش  مدیر 
محترم دانش آموزان حاصل شده است. وی تاکید 
کرد: معلمان باید در بحث فرهنگ توجه ویژه داشته 
باشند اگر ما مشکلی را می بینیم به دلیل کم توجهی 
خانواده ها به مسائل فرهنگی است و در کنار درس 

امام  شود.  پرداخته  هنجارها  و  فرهنگ  به  علم  و 
آینده  در  ا...  شاء  ان  گفت  پایان  در  بافت  جمعه 
شاهد موفقیت های بیشتری در زمینه قبولی کنکور 
این  ادامه  در  باشیم.  بافت  شهرستان  آموزان  دانش 
جلسه فتحعلی حمزه جواران فرماندار بافت و رئیس 
شورای آموزش و پرورش نیز طی سخنانی موفقیت 
های به دست آمده را نتیجه وحدت و برنامه ریزی 
میان مدیر و مجموعه آموزش و پرورش دانست و 
سال  در  بافت  شهرستان  پرورش  و  آموزش  گفت 
های اخیر پله های ترقی و پیشر فت را در همه زمینه 
های پرورشی و آموزشی و تربیت بدنی طی کرده و 
برگ زرین دیگری در تاریخ بافت رقم زده است. 
فرماندار بافت در ادامه تاکید کرد: باید فضای امنی 
را جهت بازگشایی مدارس ایجاد کنیم و توصیه می 
رانندگان  بر  نظارت کافی  پرورش  کنم آموزش و 
آژانس ها داشته باشند تا رانندگان با صالحیت الزم 

و مورد تأیید آموزش و پرورش باشند.

شهر  اسالمی  شورای  و  شهردار  پیام 
بافت به مناسبت هفته دفاع مقدس

دفاع مقدس، نام  آشناترین واژه در قاموس 
حماسه  های عزت آفرین ایران است که 
تاریخ  در  آن،  دالوری  های  خاطرات 
خواهد  یادگار  به  دیار  این  شکوهمند 
ماند. زیباترین فصل این فرهنگ، خالقان 
این حماسه عظیم  اند که با صالبت اراده 
و نور ایمان، رهنورد راه مقّدسی شدند که 
پاداش آن، جاودانگی و بقا بود. هفته دفاع 
یادآور روزهای حماسه، رشادت،  مقس 
فداکاری و از جان گذشتگی دلیر مردان 
غیور و بزرگی  است که اقتدار و استقالل 
سرخ  مسیر  و  زدند  رقم  را  کشور  امروز 
و نورانی آنان با الگوگیری از آموزه های 
سرزمین  این  آسمان  تارک  بر  اسالمی 
رسیدن  فرا  کند.   می  پرتوافشانی  کهن 
هفته دفاع مقدس که نمودار مجموعه ای 
از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در 
دفاع از مرزهای میهن اسالمی و جانفشانی 
دالورانه در پای پرچم برافراشته اسالم و 
قرآن است را به ساحت مقدس حضرت 
بقیه ا…االعظم )عج(، رهبر معظم انقالب 
اسالمی و ملت شهید پرور ایران اسالمی 
پرور شهرستان  مردم  شهید  به خصوص 
از خداوند  و  نموده  تبریک عرض  بافت 
برای  را   شهیدان  راه  ادامه  توفیق  متعال 

خود و همگان مسألت می نماییم.
شهرداری و شورای اسالمی شهر بافت

محمد صادقی رئیس اداره آموزش و پرورش بافت:

امسال 25 نفر از دانش آموز بافتی در رشته 
پزشکی پذیرفته شدند

خبر  این  اعالم  با  بافت  شهردار 
فرا رسیدن فصل  به  با توجه  گفت 
لکه  اکیپ  مدارس  بازگشایی 
شهر   سطح  در  آسفالت  گیری 
نواقص  رفع  حال  در  سرعت  با 
معابر و خیابان ها هستند.   آسفالت 
اندازه  به  افزود  خدادادی  مهندس 
گیری  لکه  برای  قیر  و الزم  کافی 
بافت  شهر  اصلی  معابر  تمامی 
کنیم  می  سعی  و  داریم  موجود 

معابر شهر بافت را ترمیم کنیم.

آغاز لکه گیری آسفالت معابر و خیابان ها در بافت
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گلریزان برای دانش آموزان معلول در رابر

مددجویان  گلریزان  همایش  جدید،  تحصیلی  سال  آستانه  در 
بهزیستی شهرستان رابر به همت گروه جهادی شهید افروغ برگزار 
به دانش آموزان  و 200 بسته فرهنگی شامل کیف و لوازم التحریر 

معلول نیازمند اهدا شد.
 همایش گلریزان مددجویان بهزیستی شهرستان رابر به همت گروه 
مقاومت  ناحیه  و  بهزیستی  اداره  همکاری  با  افروغ  شهید  جهادی 
برگزار  رابر  فرمانداری  اجتماعات  سالن  محل  در  بسیج شهرستان 

شد.
از گروه جهادی شهید  این آیین ضمن قدردانی  فرماندار رابر در 
رابر و همکاری  بسیج سپاه  ناحیه مقاومت  بهزیستی،  اداره  افروغ، 
بنیاد برکت، خیران و اصناف رابر گفت: چنین اقدام ارزشمندی در 
فصل بازگشایی مدارس بسیار حائز اهمیت و به فکر همنوع بودن 

در پیشگاه خداوند دارای اجر است.
وجودشان  در  خداوند  که  اراده ای  با  انسان ها  افزود:  امیرحیدری 
نهاده می توانند در مسیر پیشرفت، توسعه و انسانیت حرکت کنند تا 
به درجات باالیی برسند و کسب درجه بستگی به همت افراد دارد.

وی ادامه داد: چه بسا افرادی از نظر جسمی مشکل داشته اند اما در 
دنیا و جامعه بشریت در طول تاریخ نام خود را ماندگار کرده اند و 

منشا خدماتی هستند که یک انسان سالم نیست.
در  بزرگی  الگوهای  و  بارز  نمونه های  کرد:  بیان  رابر  فرماندار 
شهرستان رابر بوده اند که در مسیر معنویت به حدی رسیده اند که 

خداوند شهادت را نصیب آنها کرده است.
همه  از  قدردانی  با  مراسم  این  در  نیز  رابر  بهزیستی  اداره  رئیس 
دست اندرکاران این اقدام ارزشمند گفت: در این مراسم 200 بسته 
فرهنگی شامل کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان معلول نیازمند 

اهدا شد.
وجود  و  مدارس  بازگشایی  فصل  به  اشاره  با  ادامه  در  ساالری 
این  از خیران خواست:  معلوالن  بعضی خانواده های  مشکالت در 
مجموعه را در جهت یاری رساندن به همنوعان خود و کاستن آالم 

آنها یاری رسانند.

بازداشت کارمند متخلف جهاد کشاورزی در 
قلعه گنج

از  نفر  بازداشت یک  از  قلعه گنج  انقالب  و  دادستان عمومی 
کارمندان جهاد کشاورزی این شهرستان به اتهام اختالس خبر 

داد.
کل  دادگستری  عمومی  روابط  از  نقل  به  حکت  گزارش  به 
این خبر  تشریح جزئیات  افشارمنش در  استان کرمان، سجاد 
یک  دپوی  بر  مبنی  گزارشی  کسب  از  پس  داشت:  اظهار 
قلعه گنج،  شهرستان  در  مسکونی  منزل  یک  در  سم  محموله 

رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
تحقیقات  در  کرد:  بیان  قلعه گنج  انقالب  و  عمومی  دادستان 
اولیه مشخص شد محموله سم کشف شده که ارزش ریالی 
آن قریب به 500 میلیون ریال بوده است متعلق به طرح مبارزه 
با هجوم ملخ های صحرایی در جنوب کرمان بوده که توسط 
قلعه گنج مورد  از کارمندان جهاد کشاورزی شهرستان  یکی 

سوء استفاده قرار گرفته است .
به  متهم  احضار  و  گزارش  تکمیل  از  پس  افزود:  افشارمنش 
موقت  بازداشت  قرار  صدور  با  متخلف  کارمند  این  دادسرا، 

روانه زندان شده است.
وی با اشاره به اینکه چنگ اندازی به بیت المال یک امر زشت 
اینکه  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  گفت:  است،  ناپسند  و 
شهرهای جنوب استان کرمان و به ویژه پرسنل خدوم سازمان 
با  شبانه روزی  مبارزه  درگیر  ماه  چندین  کشاورزی،  جهاد 
از  اقداماتی  چنین  انجام  بوده اند،  صحرایی  ملخ های  هجوم 
قابل تحمل  مردم  و  قضائی  برای سیستم  سوی یک کارمند، 

نیست .
افشارمنش با بیان اینکه با متهم برخورد قضائی صورت خواهد 
پذیرفت، گفت: در این رابطه پرونده ای در شعبه اول بازپرسی 
شده  تشکیل  قلعه گنج  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
موضوع  این  به  نیز  کرمان  استان  بازرسی  کل  اداره  و  است 

ورود کرده است.

پرورش،  و  آموزش  وزیر  معاون  حضور  با 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  کرمان،  استاندار 
دبیرستان  در  مهر  زنگ  مسئوالن،  از  جمعی   ,

خیرساز بی بی مهدوی کرمان نواخته شد.
و  آموزش  مدیرکل  اسکندری نسب  احمد 
اظهار داشت: شعاری که  استان کرمان  پرورش 
معلم،  تکریم  دادیم  قرار  خود  کار  دستور  در 
مدیریت منابع به ویزه منابع انسانی و مدرسه پویا 
است  و امروز زنگ ایثار، مقاومت و مهربانی و 
محبت در ۷ هزار و ۷۷0 مدرسه به صدا در آمد.

داریم  اعتقاد  ما  کرد:  عنوان  اسکندری نسب 
می گذرد  مدرسه  مسیر  از  روشن  راه های  همه 
زندگی  تربیت،  و  تعلیم  اصلی  کانون  مدرسه  و 
کردن و کانون یادگیری مهارت های فراگیری، 
هر  و  است  دیگر  ارزشی  و  اجتماعی  و  فردی  
اتفاق دیگری بخواهد رخ دهد مسیر آن مدرسه 

است.
بیان  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
را  مدرسه  جایگاه  بتوانیم  امیدواریم  داشت: 
و  تصمیم گیری  کانون  مدرسه  تا   دهیم  ارتقاء 
در  مدرسه محوری  شعار  شود،  تصمیم سازی 

راستای اهداف بلند سند تحول بنیادی است.
وی با بیان اینکه خیران مدرسه ساز استان کرمان 

تاکنون نزدیک 40 میلیارد تومان 
کمک  پرورش  و  آموزش  به 
 5۷ امروز  کرد:  بیان  کرده اند، 
خیرساز  انها  اکثر  که  مدرسه 
افتتاح  استان  سراسر  در  هستتند 
مدرسه   30 همچنین  و  می شود 
خشت و گلی با 80 کالس درس 
نو  و  مدرن  کالس های  به  تبدیل 
وجود  از  مدرسه   ۷50 و  شده اند 

بخاری های نفتی رهایی یافته اند.
نیمه تمام  پروزه   310 گفت:  اسکندری نسب 
فعال  استان  مسئولین  همت  به  کرمان  استان  در 
شروع  در  آنها  از  زیادی  تعدادی  که   شده اند 
سال تحصیلی در اختیار آموزش و پرورش قرار 

گرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار 
اموزشی  فضاهای  از   درصد   35 نزدیک  کرد: 
باید  بازسازی دارند که  به  نیاز  استان تخریبی و 

آنها را یکی پس از دیگری کنار بگذاریم.
نیازمند تربیت انسان هایی توانمند و متعهد هستیم

مجتبی زینی وند معاون وزیر آموزش و پرورش 
مدارس  در  مهر  زنگ  نواختن  آیین  در  امروز 
کرمان اظهار داشت: برای توسعه کشور در زمینه 

علم، اقتصاد و صنعت نیازمند تربیت انسان هایی 
با مهارت، توانمند، متعهد هستیم که در کالس 

درس و با تالش معلمان محقق می شود.
و  دولتی  غیر  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس 
توسعه مشارکت های مردمی توسعه پایدار جامعه 
را در گرو توجه به مدرسه و آموزش و پرورش 
دانست و اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی 
باشیم  شهدایی  خون  حرمت  پاسدار  که  است 
خود  جان  از  میهن  استقالل  و  امنیت  برای  که 

گذشتند.
و  هستند  ما  هویت  شهدا  داد:  ادامه  زینی وند 
خون  پاسدار  خواندن  درس  با  دانش آموزان 

شهدا باشند و دین خود را به آنها ادا کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز 
با  غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی 
محور  فرهنگ  پایدار  توسعه  اینکه  به  اشاره 
صاحب  تمامی  گفت:  است،  پایه  فرهنگ  و 
نظران اعتقاد دارند که برای رسیدن به توسعه 
خالق  انسانی  نیروی  باید  کشور،  در  پایدار 
پویا  اثربخش و  پرورش  ماهر و آموزش و  و 

داشته باشیم.
آئین  در  دوشنبه  روز  وند  زینی  مجتبی   
در  مهر  زنگ  نواختن  و  مدارس  بازگشایی 
فاطمه  بی  بی  دبیرستان  در  کرمان  استان 
مهدوی  محمدحسین  شهید  مادر  مهدوی 
افزود: امروزه داشتن جامعه ای توسعه یافته و 
با قدرت علمی، صنعتی و اقتصادی در کشور 
توانمند،  های  انسان  ساختن  و  تربیت  مستلزم 
های  توانمندی  دارای  و  مهارت  با  متعهد، 

فردی و اجتماعی در کالس درس است.
نیروی  داشتن  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
انسانی ماهر و توانمند جز در کالس درس و 
آن هم  با تالش معلمان، دست یافتنی نیست 
تاکید کرد: اگر جامعه ای قرار است به توسعه 
پایدار دست یابد، حتما باید به مدرسه و آنچه 
در مدرسه آموزش داده می شود، توجه شود.

و  مدارس  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
های  مشارکت  توسعه  و  دولتی  غیر  مراکز 

مردمی آغاز سال تحصیلی  را گرامی داشت 
بزرگداشت  مقدس  دفاع  هفته  داد:  ادامه  و 
با  که  است  ملتی  اسالمی  هویت  و  ها  ارزش 
ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی جوانان به 
دست آمده است و فرصت مغتنمی است که 
برای  که  باشیم  کسانی  خون  حرمت  پاسدار 
استقالل، امنیت و دفاع از شرف و کیان کشور 
اخالص  طبق  در  را  خود  سرمایه  عزیزترین 
با  آموزان  دانش  کرد:  تاکید  وی  گذاشتند. 
و  به وظیفه خود  نسبت  تعهد  درس خواندن، 
تدین می توانند پاسدارارزش هایی باشند که 

شهدا برای ما به ارمغان گذاشته اند.
دو  آیات  تمام  در  خداوند  گفت:  وند  زینی 
بیان  برای خود  را  مهربان  و  بخشاینده  صفت 
برای  خدا  راه  در  که  هایی  انسان  و  کند  می 
می  انفاق  بخشد،  می  خدا  بندگان  به  کمک 
کند و  برای دانش آموزان  مدرسه می سازد 
خود را متصف به صفات الهی کرده است و 
این صفات خداوند در این افراد متجلی است.

علم  اشاعه  راه  در  انفاق  اظهارداشت:  وی 
مبارزه با جهل و ناآگاهی و ریشه کن کردن 
برخوردار  ای  برجسته  ارزش  از  سوادی  بی 
مقام  به  افراد  که  است  راه  این  از  و  است 

بَر)نیکی( می رسند.
رخداد  سازی  مدرسه  وند  زینی  گفته  به 

موجب  که  است  زیبایی  عمل  و  پسندیده 
جاودانگی خیران می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
نیز در این مراسم  با اشاره به اینکه تاریخ نظام 
شجاعت  از  سرشار  ایران  اسالمی  جمهوری 
ها، رشادت ها و ایثار است، گفت: آغاز سال 
تحصیلی همزمان با هفته دفاع مقدس، رفتن به 
سوی جریان جدید و ارزشمند تعلیم و تربیت 
طول  در  انسان  گمشده  موارد  این  که  است 

عمر و زندگی او است.
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی تاکید 
دانسته های خود  از  و  بداند  باید  کرد: آدمی 
استفاده کند و انسان هر چه دانا تر می شود، 

دارای تربیت واالتری خواهد بود.
وی با تاکید بر این مطلب که تالش خانواده 
مهدوی در احداث مدارس، حرکتی بزرگ، 
خانواده  این  گفت:  است،  اسالمی  و  انسانی 
جبهه  به  را  خود  خانواده  فرد  عزیزترین 
از  و  ایثار  با  که  بودند  شهیدان  و  فرستادند 
با  را  این کشور  از  دفاع  سند  خودگذشتگی، 

خون خود امضاء کردند.
شهید  مادر  مهدوی  فاطمه  بی  بی  دبیرستان 
احداث  کالس   18 با  مهدوی  محمدحسین 
شده و برای ساخت آن بالغ بر 4 میلیارد تومان 

هزینه شده است.

با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
و  بسیج  جهادی  گروه های  اینکه  بیان 
کمیته امداد برای رفع محرومیت از جان 
و دل به صحنه آمدند گفت: تا پایان سال 
۷46 پروژه تحویل خانواده ها در مناطق 

محروم استان می شود.
امداد  کمیته  و  بسیج  گروه های جهادی 
برای رفع محرومیت کرمان از جان و دل 

به صحنه آمدند
یحیی صادقی در آئین افتتاح پروژه های 
ثاراهلل  سپاه  محرومیت زدایی  و  عمرانی 
سردار  حضور  با  که  کرمان  استان 
استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده  ابوحمزه 

نهاد  مسئول  عربپور  حجت االسالم  کرمان، 
استان کرمان  ثاراهلل  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی 
اجرایی  دستگاه های  و  نهادها  مسئوالن  دیگر  و 
استان کرمان برگزار شد با اشاره به اینکه کمی 
اظهار  افتاد  اتفاق  پروژه ها  این  اجرای  در  تاخیر 
داشت: از سال 9۷ تا کنون بازار دچار تغییرات 

زیادی شد.
آغاز  پروژه ها  این  افتتاح  کار  اینکه  بیان  با  وی 
شده و تا پایان سال ۷46 پروژه تحویل خانواده ها 

در مناطق محروم استان می شود گفت: در شرایط 
جمهوری  امروز  وجود  این  با  و  هستیم  سختی 

اسالمی ایران در موضع اقتدار است.
به  اشاره  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
اینکه حضور در مناطق محروم کمک می کند که 
اقتدار کشورمان بیشتر شود افزود: توانمندسازی 
خانواده ها در مناطق محروم کشورمان در اقتدار 

نظام تاثیر زیادی دارد.
اینکه ساخت خانه برای محرومان و  بیان  با  وی 
پسندیده است گفت: چیزی  نیازمندان خوب و 

پایدار  اشتغال  ایجاد  است  مهم تر  که 
مناطق  در  محرومان  توانمندسازی  و 
امداد  محروم کشورمان است که کمیته 
در این حوزه کارهای زیادی انجام داده 

است.
اینکه حدود 100 هزار  با عنوان  صادقی 
پوشش  تحت  کرمان  استان  در  خانواده 
کمیته امداد قرار دارند افزود: سرپرست 

65 درصد این خانوارها بانوان هستند.
برای  امداد  کمیته  اینکه  بیان  با  صادقی 
تحت  خانوارهای  برای  خانه  ساخت 
است  زمین  نیازمند  نهاد  این  پوشش 
رابطه  این  در  که  نهادهایی  از  گفت: 
که  داریم  درخواست  کنند  کمک  می توانند 

کمک های خود را دریغ نکنند.
امام  امداد  کمیته  و  بسیج  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این دو  افزود:  انقالب هستند  خمینی)ره( مولود 
نهاد که در رفع محرومیت زدایی تالش های بسیار 
زیادی کرده اند و به ویژه گروه های جهادی که 
از جان و دل برای رفع این محرومیت ها به صحنه 

آمدند.

ناگفته های پدر دختر گمشده در قلعه نو
به  پیدا شدن زهرا  تا  از مردم خواهش می کنم 

انتشار عکس هایش ادامه دهند
می گذرد،  که  روز  هر  زهرا  مادر  حال  گفت:  زهرا  پدر 

بدتر می شود.

روستای  در  کوچولو  زهرا  شدن  ناپدید  از  هفته  یک 
نتیجه  بی  او  یافتن  برای  و جست وجو ها  گذشت  نو  قلعه 
مانده است. خانواده اش هر روز سراغ پلیس و امدادگران 
می روند تا خبر جدیدی از دخترشان به دست بیاورند، اما 
شدن  غرق  احتمال  هالل احمر  برمی گردند.  خالی  دست 
کودک در کانال آب را ضعیف می داند و پلیس با طرح 

چهار فرضیه تحقیقات برای یافتن او را آغاز کرده است.
از دوشنبه شب که زهرا مشغول بازی مقابل در خانه شان 
تا ظهر شنبه، تالش های زیادی  ناپدید شد  ناگهان  و  بود 

برای یافتن ردی از او انجام شده است.
سرنخ های جدید در پرونده زهرا

به  محل  در  جست وجو  با  هالل احمر  نیرو های  تالش  از 
کمک سگ های زنده یاب گرفته تا تالش ماموران نیروی 
انتظامی و بررسی تمام دوربین های مدار بسته؛ همه برای 

یافتن اثری از زهرا بی نتیجه بود.
روز  هر  زهرا  مادر  حال  گفت:  زهرا  پدر  گذشته  روز 
به چشمانش  می شود. شب ها خواب  بدتر  می گذرد،  که 
فرزند خردسالش  این که  از  اضطراب  و  ترس  و  نمی آید 

االن در چه حالی است، او را رها نمی کند.
و  نذر  دخترمان  شدن  پیدا  برای  می گویند  ما  به  خیلی ها 
اما خیلی نذر و دعا کرده ایم و من می خواهم  دعا کنیم. 
را  ما  کودک  زهرا،  شدن  پیدا  تا  کنم  خواهش  مردم  از 
ادامه  او  عکس های  انتشار  به  همچنان  و  نکنند  فراموش 

دهند.
تهران  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  از  تیمی  داد:  ادامه  وی 
تحقیقات  و  شده  حاضر  قلعه نو  در  مان  محله  در  بزرگ 
ما حرفی  به  تحقیقات  نتیجه  درباره  آن ها  دادند.  ادامه  را 

نمی زنند.
پدربزرگ زهرا هم  گفت: هر لحظه پیگیر خبری از نوه 
ام هستم و هر روز به اداره آگاهی سر می زنم. آن ها در 
خبر  هنوز  اما  هستند،  موضوع  شدن  روشن  برای  تالش 
خاصی به ما نشده و اگر اقدام خاصی هم انجام داده اند، ما 
را در جریان آن قرار نمی دهند. هر جایی که فکر می کردم 
نمی دانم  دیگر  و  پیدا شود، گشته ام  زهرا  از  نشانی  شاید 

باید چه کار کنم.

در پایان رقابت های قهرمانی کشور؛
رنگارنگ  مدال   ۷ کرمانی  فوکاران  کونگ 

کسب کردند

بانوان کونگ فوکار استان کرمان در مسابقات کونگ فو و هنر های 
رزمی گرات سان قهرمانی کشور در قم به ۷ مدال رنگارنگ دست 

یافتند.
علی همتی، رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان کرمان 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
جوان از کرمان، گفت: مسابقات کونگ فو و هنر های رزمی گرات 
سان قهرمانی کشور به مدت دو روز به میزبانی استان قم برگزار شد.

منیره  مربیگری و سرپرستی  به  استان کرمان  منتخب  تیم  افزود:  او 
سلطانی از عنبرآباد در این رقابت ها حضور یافت.

عنوان  به  نیز  بافت  شهرستان  از  سلطانی  زهرا  کرد:  تصریح  همتی 
داور به نمایندگی از استان کرمان در این مسابقات قضاوت کرد.

او بیان داشت: در پایان این رقابت ها، تیم اعزامی استان کرمان به 
این رقابت ها به ۷ مدال رنگارنگ )یک مدال طال، دو نقره و 4 برنز( 

دست یافت.

عنوان  پور  نصراهلل  دکتر  االسالم  حجت 
کرد: پیاده روی اربعین قرارگاه و اجتماع 
سالم  فاطمه  مهدی  آخرالزمانی  سربازان 

اهلل علیها است.
امام  پور  نصراهلل  دکتر  االسالم  حجت 
ستاد  اعضای  جمع  در  ارزوئیه  جمعه 
باید  همه  کرد:  بیان  تاظهور  موکب حرم 
و  جانمانیم  ظهور  قافله  از  تا  کنیم  تالش 
امام  میلیونی  لشکر  این  در  را  خود  نقش 
ایفا  الشریف  فرجه  تعالی  اهلل  عجل  زمان 

کنیم.
هر  با  میتواند  کس  هر  کرد:  ابراز  وی 

اربعین کمک و همراهی نماید.توان مالی که دارد در این حرکت عظیم جهانی 

عاشورایی  مردم  از  ارزوئیه  جمعه  امام 
معنوی  و  مالی  حمایت  بخاطر  ارزوئیه 
از خادمان موکب حرم تا ظهور تشکر 
مثل  هم  امسال  امیدوارم  و  میکنم 
نذوراتشان  با کمکها و  دوسال گذشته 
فرزندان خودشان را یاری کنند تا مثل 
قبل موکب شهرستان در بین موکبهای 

استان نمونه باشد.

از  شهرمان  جمعه  امام  بازدید  این  در 
این  فرماندهان  بعنوان  موکب  خادمان 
حرکت حماسی و الهی تقدیر و تشکر 

کرد.

بازدید امام جمعه ارزوئیه از ایستگاه موکب حرم تا ظهور

معاون وزیر آموزش و پرورش:

مسیر توسعه پایدار از آموزش و پرورش پویا می گذرد

 گروه های جهادی بسیج و کمیته امداد برای رفع محرومیت کرمان از جان و دل 
به صحنه آمدند

نواختن زنگ مهر و مقاومت در ۷ هزار مدرسه استان کرمان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بافت:
سرویس های مدارس در بافت قانون مند شوند

راهنمایی  پلیس  رئیس 
شهرستان  رانندگی  و 
بافت بر لزوم قانون مند 
مدارس  سرویس  شدن 

تاکید کرد.
علی موالیی در شورای 
ترافیک  هماهنگی 
شهرستان  نقل  و  حمل 

بافت گفت: آمار تصادفات در بافت طی پنج ماه اول امسال نسبت 
به سال گذشته کاهش یافته است.

افزود:  و  کرد  تاکید  مدارس  سرویس  شدن  قانونمند  لزوم  بر  وی 
برای مدارس باید گذرگاه عابر پیاده ایجاد شود.

موالیی گفت: میوه فروشی ها معابر محل تردد مردم را اشغال و سد 
معبر کرده اند که باید از این کار جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه بافت هم در ادامه جلسه اظهار داشت: گردنه هشون 
هنوز  متاسفانه  که  است  بافت  شهرستان  خیز  حادثه  مناطق  جزو 

تکمیل نشده است.
هوشنگ کاظمی ادامه داد: مسیر کارخانه فوالد تا روستای جمیل 

آباد باید ساماندهی شود.
در  بافت  پرورش شهرستان  و  اداره آموزش  رئیس  محمد صادقی 
برگزاری کالس  برای  پرورش  و  آموزش  این جلسه گفت:  ادامه 

های آموزشی با راهنمایی و رانندگی همکاری دارد.
نصب  کرد:  بیان  هم  بافت  شهرداری  کارشناس  بحرینی  خلیل 
سرعت گیرها و گذرگاه عابر پیاده از شنبه در شهر انجام می شود.
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معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
ایران با اشاره اینکه علی رغم محدودیت ها امکان 
ایران  مدارس  در  افغانستانی  کودکان  تحصیل 
حضور  شرایط  امسال  از  گفت:  دارد،  وجود 
نوآموزان افغانستانی در پیش دبستانی های ایران 

فراهم شده است.
ابتدایی  آموزش  معاون  زاده«  حکیم  »رضوان 
با  گفت وگو  در  ایران  پرورش  و  آموزش 
فارس،  خبرگزاری  افغانستان  سایت  خبرنگار 
گفت: با توجه به اینکه گذراندن پیش دبستانی 
همه  تا  هستیم  عالقمند  و  بوده  مهم  بسیار 
از  بتوانند  اول می روند  به کالس  کودکانی که 
بودیم  آن  دنبال  به  کنند،  استفاده  فرصت  این 
خصوصا  اتباع  نوآموزان  حضور  شرایط  تا 
ایران  دبستانی های  پیش  در  را  افغان  نوآموزان 

فراهم کنیم.
وی افزود: بیش از 60 هزار نوآموز در مدارس 
ایران حضور پیدا می کنند که اکثر آنان از اتباع 
تحصیل  ایران  مدارس  در  و  بودند  افغانستانی 

می کردند.
سازی  آماده  برنامه های  داد:  ادامه  حکیم زاده 
ایران  استان   4 در   NRC با کمک   را  تابستانی 
و  سیستان  استان های  در  نیز  امسال  که  داشتیم 
برگزار  سمنان  و  کرمان  هرمزگان،  بلوچستان، 

بسیار  وقت  علیرغم  خوشبختانه  و  می شود 
همکاری  با  خوبی  بسیار  برنامه ریزی  کم، 
ابتدایی  آموزش  معاونت  الملل  بین  مرکز 
یاد شده صورت  استان  اتباع در 4  اداره  و 
گرفت و توانستیم یک دوره تابستانه برای 
نوآموزان اتباع برگزار کنیم )کودکانی که 
برای  تا  بروند(  اول  کالس  به  می خواهند 
را  الزم  آمادگی  اول  کالس  در  حضور 

کسب کرده باشند.
وی تصریح کرد: امیدوار هستیم بتوانیم با جذب 
سازمان های  از  بیشتر  حمایت های  و  کمک ها 
بین المللی با توجه به اینکه پیش دبستانی بسیار 
مقطع مهمی است، بتوانیم فرصت هایی را فراهم 
کنیم تا نوآموزان اتباع پیش دبستانی را بگذرانند 
چراکه از نظر ما گذراندن پیش دبستانی گرچه 
بتوانند شانس  و  است  الزامی  اما  نیست  اجباری 

بهتری برای موفقیت تحصیلی خود پیدا کنند.
حکیم زاده با اشاره به اینکه هنوز آمار تفکیکی 
ابتدایی  مدارس  در  افغانستانی  اتباع  نام  ثبت  از 
است  این  ما  پیش بینی  گفت:  نیست،  دست  در 
اتباع را  بیشتر از سال قبل ثبت نام کودکان  که 

داشته باشیم.
ایران  پرورش  و  آموزش  وزیر  ابتدایی  معاون 
کمیته  عضو  عنوان  به  من  گفت:  ادامه  در 

همکاری های مشترک علمی فرهنگی آموزشی 
دو کشور در سال 96 سفری به افغانستان داشتم 
که در جریان آن مقدمات یک تفاهم نامه جامع 
در کلیه زمینه ها از جمله آموزش و پرورش کلید 
خورد و در ایران نیز همکاران ما در وزارتخانه 
در بخش های مختلف همکاری بسیار خوبی در 
این باره داشتند و فکر می کنم که این موضوع 
پیگیری  افغانستان  مقامات  سوی  از  بیشتر  باید 
شود تا به امضای مقامات عالی دو کشور برسد.

هستیم  خوشحال  بسیار  گفت:  پایان  در  وی 
این  موجود،  امکانات  و  محدودیت  رغم  علی 
کودکان  خصوصا  کودکان  همه  برای  فرصت 
کنار  در  مدارس  در  که  دارد  وجود  افغانستانی 
می کنم  آرزو  و  بخوانند  درس  ایرانی  کودکان 
و  دهند  تحصیل  ادامه  خانواده ها  با حمایت  که 
برای  تاثیرگذاری  و  موفق  بسیار  افراد  بتوانند 

آینده افغانستان باشند.

تومان   ۱2۰۰ کرمان  استان  در  مرغ  قیمت   
کاهش یافت

با  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
بیان اینکه قیمت مرغ از چند ماه گذشته قریب یک هزار و 200 
تومان کاهش داشته است گفت: تالشمان این است که قیمت مرغ 

در کرمان به 12 هزار و 900 تومان برسد.
محمدعلی دهقان در جلسه تنظیم بازار استان کرمان با بیان اینکه 
قریب 520 هزار دانش آموز در استان داریم اظهار داشت: تاکنون 
داده  به کرمان تخصیص  دفترچه  هزار جلد  مرحله 500  در چند 

شده است.
شده  داده  تخصیص  یارانه ای  دفترچه  سهمیه  اینکه  بیان  با  وی 
باید  گفت:  است  استان  دانش آموزان  تعداد  از  کمتر  کرمان  به 
دانش آموزانی  بدست  بیشتر  دفاتر  این  که  شود  اندیشه  تدابیری 

برسد که وضعیت مالی خوبی ندارند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در 
بخش دیگری از سخنان خود به سهمیه کاالهایی که مربوط به ماه 
محرم و صفر بوده اشاره کرد و افزود: سهمیه هیئت های مذهبی 

باید تا پایان ماه صفر دریافت شود.
کاالهای  سهمیه  مذهبی  هیئت های  که  صورتی  در  افزود:  وی 
مربوط به محرم و صفر را دریافت نکردند آن دسته از کاالهایی 

که تاریخ مصرفشان می گذرد، به دانشگاه ها واگذار شود.
از چند ماه گذشته قریب هزار و  اینکه قیمت مرغ  بیان  با  دهقان 
200 تومان کاهش داشته است گفت: تالشمان این است که قیمت 

مرغ در کرمان به 12 هزار و 900 تومان برسد.
وی با اشاره به اینکه باید تالش کنیم تا به استانی تولید کننده مرغ 
در کشور برسیم بیان کرد: در حال حاضر استانی مصرف کننده 
هستیم و در سال قریب 10 هزار مرغ کمبود داریم که باید وارد 

بکنیم.
با  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
بیان اینکه در هیچ کشوری جلسه برای تنظیم قیمت مرغ در بازار 
گذاشته نمی شود و نظام عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می کند 
گفت: در کشور ما به دلیل شرایط خاص اقتصادی و دالر 4 هزار 
باید  می دهد  اختصاص  مرغداری ها  به  دولت  که  تومانی   200 و 

نظارت بر این بازار انجام شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه جلساتی که برگزار شده منجر به این 
می شود که نظارت و کنترل بر این بازار بیشتر بشود افزود: گام به 

گام باید به سمت مرغ 12 هزار و 900 تومانی حرکت کنیم.

مفقودی 
کارت هوشمند مسافری متعلق به آقای هرمز محمدی نژاد فرزند 
حمدا... به شماره ملی 3131163461 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بافت 
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139860319013000081 مورخ 1398/03/20هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
شماره  به  عیسی  فرزند  رابری  کریمقاسمی  فردین  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بافت 
از  قسمتی  مترمربع   6۷9/65 مساحت  به  خانه  باب  یک  در ششدانگ   ازرابر  4142 صادره  شناسنامه 
پالک 430 فرعی از 12-اصلی قطعه 1 بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان امام کوچه شهید امین 
کریمی صلح از خانم طیبه کریمقاسمی احدی از وراث مالک رسمی  آقای غالمرضا کریم قاسمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
نمایند. بدیهي است در  به مراجع قضایي تقدیم  از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را  یکماه 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:   98/۷/1

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف81(

آگهی ابالغ 
بدینوسیله به استحضار می رساند افراد مندرج در کادر زیر با مشخصات داده شده را دراین  روزنامه 
نامبردگان فرصت داده می شود که در جلسه شورای حل اختالف  به  آگهی و از تاریخ نشر آگهی 
بانک ملت رابر  به پرونده 9۷03۷9 که خواهان  شماره 1)یک(رابر حاضر و اظهارات خود را نسبت 
پرونده مذکور  به  نسبت  اینصورت  غیر  نمایند. در  ارائه  باشد  نژاد می  به وکالت محمدناصر سلطانی 

تصمیم گیری خواهد شد.
1-مطهره حسینخانی فرزند علی به ش ملی 583949491۷ ننیزعلیا رابر 
2-حمید طهماسبی فرزند میرزا به ش ملی 5839409902 رابر ننیز علیا  

3-زهرا حسینخانی ننیز فرزند اسدا...به ش ملی 5834408920 رابر روستای ننیز
داود خواجه حسنی-رئیس شورای حل اختالف شماره یک رابر

آگهي حصروراثت
خانم تابنده سلطانی نژاد فرزند رحمن داراي شناسنامه 15 به شرح دادخواست شماره 980420 مورخ 
به شناسنامه 396 درتاریخ 1358  امام داد  فرزند  نژاد  98/6/30 توضیح داده شادروان رحمن سلطانی 

درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمد سلطانی نژاد به ش ملی 3131333561 متولد 1316 بافت فرزند متوفی.

2- مهدی سلطانی نژاد به ش ملی 3131345561 متولد 1319 بافت فرزند متوفی.
3- رخساره سلطانی نژاد به ش ملی 31305۷6096 متولد 1308 بافت فرزند متوفی.

4- ربابه سلطانی نژاد به ش ملی 3131359218 متولد 1324 بافت فرزند متوفی.
5- فرخنده سلطانی نژاد به ش ملی 31305840۷2 متولد 1334 بافت فرزند متوفی.

6- تابنده سلطانی نژاد به ش ملی 3131363460 متولد 1326 بافت فرزند متوفی.
۷- سیب گل سلطانی نژاد به ش ش 39۷ متولد 1285 بافت همسرمتوفی.

یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  مراتب یک  لذا 
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 الف 99(
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آیا مطمئنید که سبک زندگی تان 
که  است  سالم  اندازه ای  به 
حتما  نشوید؟  قلبی  حمله  دچار 
قلبی  حمله  فاکتور های  ریسک 
را می دانید: سیگار کشیدن، رژیم 
اضافه  و  چاقی  ناسالم،  غذایی 
تحرک  و  نکردن  ورزش  وزن، 
الکل،  مصرف  نداشتن،  بدنی 
فشار خون باال و دیابت. اگر یک 
آدم معمولی هستید، پس احتماال 

یکی دو تا از این ریسک فاکتور ها را دارید.
داریم  اصرار  ما  از  خیلی  چرا  راستی  به 
چیز های  با  و  بگیریم  نادیده  را  سالمتی مان 
بی ارزش زندگی مان را به خطر بیندازیم. امروزه 
به راحتی از هر منبعی می توانید اطالعات مفیدی 
کسب کنید که زمانی به این سادگی در دسترس 
انسان نبود. با ما همراه باشید تا شما را با عالئمی 
سعی  بدن تان  قلبی،  حمله  از  پیش  ماه  یک  که 

می کند به شما هشدار بدهد آشنا کنیم.
درد در قفسه سینه

این عالمت واضح ترین عالمت وقوع زودهنگام 
انسداد عروق  اگر دچار  قلبی است.  یک حمله 
قرار داشته  قلبی  یا در معرض یک حمله  باشید 
باشید، ممکن است احساس درد، گرفتگی و یا 
فشار در قفسه سینه تان کنید. زن ها و مردها، درد 
در قفسه سینه را به طور متفاوتی تجربه می کنند، 
متفاوت. در مردان،  با شدت و شکل های  یعنی 
این عالمت مهمترین عالمت اولیه ی یک حمله 
قلبی است که باید آن را جدی گرفت. اما همین 
عالمت تنها در 30 درصد از موارد حمله قلبی در 

زنان دیده وجود دارد.
به صورت احساس  درد در قفسه سینه می تواند 
ناراحتی در یک یا هر دو بازو )اغلب در دست 
نیز  چپ(، فک پایین، گردن، شانه ها و یا معده 
مداوم  می تواند  ناراحتی  و  درد  این  کند.  بروز 
گوناگونی،  کلمات  با  افراد  باشد.  موقتی  یا 
احساس ناراحتی خود را توصیف می کنند مثال 
نشسته  آن ها  روی  فیل  یک  انگار  می گویند: 
است یا گویی کسی سینه شان را چنگ می زند 

یا احساس سوزش می کنند.
تعریق بیش از حد

از  ریختن  عرق  غیرمعمول  یا  اندازه  از  بیش 
حمله  یک  هشداردهنده ی  عالمت های  اولین 
روز  از  زمانی  هر  در  است  ممکن  است.  قلبی 
می تواند  کردن  سرد  عرق  بی دلیل  کنید.  عرق 

نشانه ی یک حمله قلبی باشد. معموال زنان بیشتر 
از مرد ها تعریق زیاد را تجربه می کنند و به همین 
دلیل این عالمت اغلب با ُگرگرفتگی های مرتبط 

با یائسگی اشتباه گرفته می شود.
عالئمی مشابه آنفلوآنزا، سرد شدن پوست و یا 
عرق کردن با وجود خنک بودن محیط یا عدم 
از  ناشی  تعریق  بگیرید.  را جدی  بدنی  تحرک 

حمله قلبی، شب ها بیشتر می شود.
ضربان قلب نامنظم

طبیعی است وقتی که اضطراب دارید یا هیجان 
زده اید ضربان قلب تان باال برود، اما اگر احساس 
بی جهت  ثانیه  چند  مدت  به  قلب تان  می کنید 
می افتد،  اتفاقی  چنین  اغلب  اگر  یا  می زند،  تند 
معرض  در  که  باشد  این  نشاندهنده ی  می تواند 
قلب  ضربان  بی نظمی  دارید.  قرار  قلبی  حمله 
اضطراب  یا  پانیک  حمله  با  معموال  آریتمی  یا 

همراه است، مخصوصا در میان خانم ها.
آریتمی قلب به صورت غیرمنتظره روی می دهد. 
ورزش و تحرک بدنی ممکن است این مشکل 
بیماری  مورد  در  مخصوصا  کند،  تشدید  را 
قلب تان  ضربان  بی نظمی  اگر  شرایین.  تصلب 
یک تا دو دقیقه طول کشید و احساس سرگیجه 
و خستگی زیاد داشتید فورا به اورژانس مراجعه 

کنید.
ریزش مو

ریزش مو نیز یکی دیگر از عالئم قابل مشاهده ی 
در  بیشتر  عالمت  این  است.  قلبی  حمله  خطر 
مردان باالی 50 سال دیده می شود، اما برخی از 
زنان نیز ممکن است در این گروه قرار بگیرند. 
کورتیزول  هورمون  سطح  افزایش  با  نیز  طاسی 
مرتبط است. نسبت به ریزش مو در قسمت فرق 

سر خود هوشیار باشید.
تنگی نفس

تنگی نفس، عالمت شایع خیلی از بیماری هاست 
عضله  اگر  آنهاست.  از  یکی  قلبی  مشکل  که 
قلب به طور موثر خون را پمپاژ نکند، فشار وارد 

شده  زیاد  قلب  دهلیز های  و  ریه ها  بر 
می کند.  ایجاد  نفس  تنگی  احساس  و 
زنان،  و  مردان  در  اغلب  اتفاق  این 
تقریبا شش ماه قبل از وقوع حمله قلبی 
روی می دهد. تنگی نفس این احساس 
نمی توانید  انگار  که  می کند  ایجاد  را 
دچار  و  بکشید  ریه ها  به  کافی  هوای 

سرگیجه می شوید.
این  بدن   قلبی،  حمله  از  قبل  ماه  یک 

عالئم را نشان می دهد
بی خوابی

یا  قلبی  افزایش ریسک حمله  با  اغلب  بیخوابی 
سکته مغزی همراه است. کاهش سطح اکسیژن 
که ناشی از تغییرات در قلب است می تواند سبب 
حاالتی شود که اضطراب و بیخوابی و آشفتگی 
ایجاد کرده و فرد احساس بیقراری کند. خیلی 
اغلب  می شوند  قلبی  حمله  دچار  که  افرادی  از 
احساس  قبل،  ماه  یک  از  که  می آورند  یاد  به 
اضطراب و بیخوابی داشتند. عالئم شامل مشکل 
و  عمیق  خواب  در  مشکل  رفتن،  خواب  به  در 

صبح خیلی زود از خواب بیدار شدن می شود.
شکم درد

خالی،  یا  پُر  معده  با  تهوع  حالت  درد،  شکم 
عالمت  چند  معده  ناراحتی  یا  و  نفخ  احساس 
به  معموال  عالئم  این  هستند.  قلبی  حمله  رایج 
به  تا  می شوند  داده  ربط  بدهضمی  به  راحتی 
میان زنان  میزان وقوع شان در  قلبی و  مشکالت 
و مردان به یک اندازه است. ضعف در گردش 
خون و کمبود اکسیژن در خون در حال گردش 
یا  بدهضمی  تهوع،  حالت  به  منجر  می تواند 
استفراغ شود، مخصوصا در افراد باالی 60 سال. 
شکم درد پیش از وقوع حمله قلبی، اپیزودیک 
مدت  از  بعد  و  می یابد  تسکین  یعنی  است 

کوتاهی دوباره برمی گردد.
خستگی

اصلی ترین  از  یکی  غیرعادی  خستگی 
عالمت هایی است که نشان می دهد خطر حمله 
قلبی وجود دارد. خستگی زیاد یا ضعف بی دلیل 
می تواند  می کشد  طول  روز  چند  گاهی  که 
عالمت بیماری قلبی، مخصوصا در خانم ها باشد. 
یا ذهنی، دلیل خستگی تان  اگر فعالیت فیزیکی 
خستگی  احساس  بیشتر  روز  پایان  در  و  نیست 
می کنید باید این عالمت را جدی بگیرید. حتی 
می شود،  سخت  نیز  ساده  کار های  انجام  گاهی 

مثال مرتب کردن تختخواب یا دوش گرفتن.

آباد  دولت  مهدیه  دبستان  در  شکوفه ها  جشن 
ارزوئیه برگزار شد

به گزارش سیرجان خبر؛ در هفته دفاع مقدس و همزمان با آغاز 
فصِل بازگشایی مدارس، دبستان مهدیه دولت آباد حال و هواِی 

دفاع مقدس پیدا کرد.
سرگرد اسماعیل کاخ فضاسازی نمایشگاه با مضمون دفاع مقدس 
را در جهت استحکام پیوند نسل جدید با ایام رزم خواند و ایجاد 
نمایشگاه و ساخت سنگر را در گرامیداشت یاد شهدای عزیز موثر 

دانست.

امکان حضور نوآموزان افغانستانی در پیش  دبستانی های ایران فراهم شده است

استفاده ی پلیس از »هلی شات« برای مدیریت ترافیك

مرکز  در  حضور  حاشیه  در  امروز  صبح  رحیمی  حسین  سردار 
پلیس  اینکه  بیان  با  فاتب  راهور  پلیس  ترافیک  کنترل  هوشمند 
پایتخت تمام توان خود را برای ایجاد وضعیت مطلوب ترافیک 
هم اکنون  کرد:  اظهار  است،  گرفته  کار  به  مهر  نخست  روز  در 

وضعیت مطلوب ترافیکی را در سطح شهر شاهد هستیم.
گذشته  هفته  دوشنبه  با  مقایسه  در  افزود:  پایتخت  پلیس  رئیس 
سال  با  مقایسه  در  اما  یافته  افزایش  پایتخت  در  اندکی  ترافیک، 

گذشته ترافیک مطلوب تر است.
وی تصریح کرد: تمام یگان های مختلف انتظامی در مقابل تمامی 
مدارس، محورهای اصلی و بزرگراهی و جای جای شهر حضور 
پلیس  به  “هلی شات”  از  استفاده  جدید  امکان  امروز  از  و  دارند 

راهور برای مدیریت ترافیک اضافه شده است.
این مقام انتظامی ادامه داد: از این ظرفیت )استفاده از هلی شات( 
به ویژه در معابری که شاید مجهز به دوربین وجود نباشد، استفاده 

می کنیم.
رحیمی با بیان اینکه مدارس باید از سرویسهایی با رانندگان دارای 
صالحیت و خودروهای ایمنی استفاده کنند، گفت: تاکنون بیش 
ثبت نام  “سپند”  سامانه  در  مدارس  سرویس  راننده  هزار   15 از 

کردند.

شماره  عمومی  حدود  تحدید  اگهی  پیرو 
تجویز  به  بنا  و   1398/2/15 مورخه  9۷/11016/284/ص 
قانونی  امالک تحدید حدود  و  اسناد  ثبت  قانون  ماده 14 
امالک مشروحه ذیل واقعات در محدوده بخش 40  و 42 
کرمان حوزه ثبتی شهرستان بافت در تاریخ های مقرر ذیل 

به عمل خواهد آمد.      قطعه 5 بخش 34 
802-اصلی مورد تقاضای آقای حسین کریمی بهرآسمانی 
مشاعی  مالکین  از  احدی  عنوان  به  غالمرضا  فرزند 

ششدانگ مزرعه سغینگ
چهارشنبه 98/8/1 

811-اصلی مورد تقاضای آقای حسین کریمی بهرآسمانی 
مشاعی  مالکین  از  احدی  عنوان  به  غالمرضا  فرزند 

ششدانگ مزرعه تخت قیصر
چهارشنبه 98/8/1 

قطعه یک بخش 40 کرمان
فرزند  نژاد  خجسته  فاطمه  خانم  از2۷3-اصلی  فرعی   45
بافت-خیابان  در  واقع  باب خانه  قلی ششدانگ یک  رضا 
 282/20 مساحت  به   9 شماره  کوچه  شرقی  فردوسی 

مترمربع. 
2 فرعی از 51۷-اصلی آقای عباس نوری گوشکی  فرزند 
خیابان  بافت  در  واقع  خانه  باب  یک  ششدانگ  سعدا... 

فردوسی کوچه شماره 25به مساحت 21۷/30 مترمربع. 
شنبه:98/8/11

خواجه  ابوالحسنی  عصمت  خانم  از۷05-اصلی  فرعی   1
بافت  در  واقع  محصور  زمین  ششدانگ  علی  حاج  فرزند 

خیابان آیت ا...سعیدی به مساحت 292/80  مترمربع 
سلطانی  پوررودخانه  محرم  آقای  ۷05-اصلی  از  فرعی   2
فرزند نوروز علی ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع 
متر   355/15 مساحت  به  ا...سعیدی  آیت  خیابان  بافت  در 

مربع 
شنبه:98/8/11

قطعه یک بخش 42 کرمان
احمر جمهوری  از 12-اصلی جمعیت هالل  فرعی   1059
رابر  در  واقع  اداری  ساختمان  ششدانگ  ایران  اسالمی 
رابر  احمر شهرستان  اداره هالل  ای  ا...خامنه  خیابان آیت 

به مساحت ۷95/35 مترمربع.
4289 فرعی از 2418 فرعی از 12- اصلی آقای علی شمس 
الدینی فرزند فتح ا... ششدانگ یک باب خانه واقع در رابر 
به  خانه  اولین  راست  سمت  کوچه  آخرین  چمران  بلوار 

مساحت 150/96 مترمربع.
فرزند  شاکری  بختیار  آقای  12-اصلی  از  فرعی   4290
خیابان  رابر  در  واقع  خانه   باب  یک  ششدانگ  شهریار 
مساحت  به  مرادی  علی  شهید  کوچه  انتهای  فردوسی 

255/80 مترمربع.
یکشنبه: 98/8/12 

قطعه سه بخش 42 کرمان
سید  آقای  تقاضای  مورد  10۷-اصلی  از  فرعی   412
مشاعی  مالکین  از  احدی  عنوان  به  منصوری  اصغر  علی 

ششدانگ زمین بغل تم سبز واقع در مزرعه ننوک رابر 
سید  آقای  تقاضای  مورد  10۷-اصلی  از  فرعی   415

مشاعی  مالکین  از  احدی  عنوان  به  منصوری  اصغر  علی 
ششدانگ زمین زیر تم سبز واقع در مزرعه ننوک رابر  

 پنجشنبه:98/8/23
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان 
این  وسیله  به  الذکر  فوق  های  پالک  مجاوران  و  امالک 
محل  در  مقرر  روزهای  در  که  گردد  می  اعالم  آگهی 
حضور به هم رسانند و چنانچه هر یک از مالکین یا قائم 
نباشند  حاضر  حدود  تحدید  موقع  در  آنان  قانونی  مقام 
و حدود  با حضور  آنها  ملک  ثبت  15-قانون  ماده  مطابق 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید و اعتراض مجاورین 
و صاحبان امالک و دارندگان احتمالی حقوق ارتفاقی وفق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
به مدت30 روز پذیرفته و معترض باید وفق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مرجع  به  را  خود  درخواست  ملک  محل  ثبت  اداره  به 
ذیصالح قضائی تقدیم نماید ضمنا حقوق ارتفاقی احتمالی 
امالک مذکوردر آگهی به موجب ماده 56 آئین نامه قانون 
ثبت به عمل خواهد آمد درغیر اینصورت متقاضی ثبت یا 
و  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  تواند  می  قانونی وی  نماینده 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: دوشنبه 1398/۷/1

 محمد محسن قزوینی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
بافت)م الف 86(

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالك شهرستان بافت 

یك ماه قبل از حمله ی قلبی، بدن این عالئم را نشان می دهد

اولین جلسه دبیرخانه ایمني منطقه 9 در شرکت 
توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان

اخذ  و  باشد  مي  همگاني  مشارکت  نیازمند  ایمني  در  موفقیت 
گواهي نامه HSE به تنهایي باعث کاهش حوادث و مخاطرات 

نمي شود بلکه بایستي فرهنگ HSE در شرکت ها ارتقاء یابد.
توزیع  شرکت  عمومي  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
حضور  با  مراسم  این  افتتاحیه  کرمان،  استان  جنوب  برق  نیروي 
مدیر عامل، معاون بهره برداري و دیسپاچینگ، مدیر دفتر ایمني 
دفتر  ارشد  کارشناس  همچنین  و  این شرکت  ضایعات  کنترل  و 
ایمني  مدیران  توانیر،  تخصصي  مادر  شرکت  حوادث  و  ایمني 
شرکت هاي توزیع برق شمال استان کرمان، هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان در دفتر مدیرعامل برق جنوب کرمان در هفته آخر 

شهریورماه سال جاري برگزار شد.
نیا، مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب  در این مراسم مهدوي 
استان کرمان ضمن خوش آمدگویي و خیر مقدم به مهمانان بیان 
اخذ  و  است  همگاني  مشارکت  نیازمند  ایمني  در  موفقیت  کرد: 
گواهي نامه HSE به تنهایي باعث کاهش حوادث و مخاطرات 

نمي شود بلکه بایستي فرهنگ HSE در شرکت ها ارتقاء یابد.
ایمني  محوریت  با  آموزش  لزوم  بر  تاکید  ضمن  همچنین  وي 
و  اندیشه  تبادل  باعث  جلسات  این  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان 
بیشتر، گام  ایمني  مسیر  بتوانیم در  و  بشود  ها  بین شرکت  تجربه 

هاي استوارتري را برداریم.
ایمني  ارشد  کارشناس  قلم  جریان  همچنین  نشست  این  در 
شرکت مادر تخصصي توانیر گزارشي از وضعیت ایمني شرکت 
ها،اهداف تشکیل کمیته هاي منطقه اي، شرح وظایف ومسئولیت 

آنها توسط وي تشریح شد.
پس از برگزاري مراسم افتتاحیه کارگروه دبیرخانه ایمني منطقه 9، 
معاون بهره برداري و دیسپاچینگ برق جنوب کرمان توضیحاتي 
در خصوص ایمني شرکت ارائه نمود و همچنین خواجویي مدیر 
کاهش  خصوص  در  ایمني  دفتر  عملکرد  گزارش  ایمني  دفتر 

حوادث و مخاطرات را بیان کرد.
پارک  از   9 منطقه  ایمني  دبیرخانه  کارگروه  اعضاي  ادامه  در 
بازدید  بافت  شهرستان  برق  مدیریت  تخصصي  و  فني  آموزشي 
کردند و توضیحات الزم در خصوص نحوه آموزش، تعداد نفر 
ساعت آموزش دیده، توسط مدیر برق شهرستان بافت به حاضران 

ارائه شد.

ملي  مراتع  از  هکتار   ۱5۰ در  سوزي  آتش 
شهرستان ارزوئیه

بر اثر وقوع آتش سوزي در منطقه"دهسرد" شهرستان ارزوئیه 
شهرستان  این  ملي  مراتع  و  اراضي  از  هکتار   150 از  بیش 
همیاري  و  تالش  با  سوزی  آتش  این  سوخت.    آتش  در 
انتظامي، عوامل منابع طبیعي، اهالي روستا و بسیج  ماموران 
مهار شد اما حدود150 هکتار از مراتع ملي در آتش سوخت 
سوزي  آتش  این  عامالن  یا  عامل  یافتن  براي  تالش  که 
هستند. موضوع  بررسي  حال  در  کارشناسان  و  دارد   ادامه 

حفظ  خواست:  مردم  از  ارزوئیه  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
منابع طبیعي به عنوان یک میراث گرانبها را مدنظر قرار داده 
و در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزي عالوه بر آتش 
نیز  پلیس110  به مرکز فوریت هاي  را  مراتب  نشانی سریعاً 

اطالع دهند.
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بافت

فرمانده انتظامی ارزوئیه خبر داد:
اجرای طرح نشاط اجتماعی در شهرستان 

ارزوئیه
از اجرای طرح نشاط اجتماعی  انتظامی ارزوئیه  فرمانده 

و پاکسازی اطراف مدارس در این شهرستان خبر داد.
ایجاد  راستای  در  گفت:  پورامینایی  مهدی  سرهنگ 
امنیت و سالم سازی محیط و فضای مدارس برای دانش 
آموزان، طرح پاکسازی اطراف مدارس با هدف برخورد 
با خرده فروشان مواد، جمع آوری مراکز فروش قلیان، 

دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمان، برای جلوگیری از 
آسیب دانش آموزان در این شهرستان به اجرا درآمد.

وی با اشاره به زمینه های مشترک همکاری میان آموزش 
تأسی  با  باید  کرد:  تصریح  انتظامی  نیروی  و  پرورش 
انجام  برای  را  خود  رهبری،  معظم  مقام  تأکیدات  از 
متعالی  شهری  ایجاد  جهت  در  مشترک  فعالیت های 
آماده کنیم و آموزش وپرورش می تواند یکی از بازوان 
مهم نیروی انتظامی به  خصوص در اجرای موفقیت آمیز 

طرح های اجتماعی باشد.
سرهنگ پورامینایی تصریح کرد: امنیت هم هدف است 
مانند  دیگر  اهداف  به  آن  داشتن  با  زیرا  وسیله،  هم  و 
بنابراین در  یابیم،  تامین رفاه و آسایش مردم دست می 
این راستا نیروی انتظامی با اتکا به مقوله امنیت و با اعتقاد 
توسعه  در  اجتماعی  نهادهای  و  مردم  محوری  نقش  به 
برقراری ساز و کارهای  امنیت عمومی، درصدد  نظم و 
مشارکت و دخالت مردم در برنامه ها و طرح های نظم 

و امنیت جامعه است.
و  تعامل  از  تقدیر  با  پایان  در  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
با  ادارات  دیگر  و  پرورش  و  آموزش  خوب  همکاری 
مجموعه  در  خود  خدمتگذاران  خواست  آنان  از  پلیس 
محوله  ماموریت های  اجرای  در  را  شهرستان  انتظامی 

یاری کنند.

امام جمعه و فرمانده سپاه ارزوئیه به مناسبت 
هفته دفاع مقدس در آغازین روز این هفته  

پیامی صادر کردند

نمونه  ترین  عالی  مقدس،  »دفاع  است:  آمده  پیام  این  در 
فرهنگ  نمایش  ترین  خالصانه  تجلی  و  ایثار  فرهنگ 
و  دلدادگی  تصویر  زیباترین  آن،  در  که  است  عاشورایی 
پاک بازی انسان هایی الهی و از قبیله عشق، به پروردگار 

خویش به تصویر کشیده شده است.
و  فداکاری  از  ای  چکیده  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
را  عزت  و  رستگاری  مسیر  که  است  مردمانی  ایستادگی 
یافته و در پرتو عالی ترین آرمانهای اسالمی و  به درستی 
انقالبی، دشمن زبون را زمین گیر کرده و تاریخ رادمردی 
و  تعظیم  به  خویش  همبستگی  و  یکپارچگی  برابر  در  را 
الهی  انسانی ترین جهاد  برابر اخالقی ترین و  جهان را در 
در تاریخ معاصر به تحسین وا داشتند و بی تردید تعظیم و 
تکریم این ایام پرافتخار، تأکید بر استمرار روحیه مقاومت 
در مقابل همه زیادی خواهی ها و دشمنی های مستکبران 

عالم خواهد بود.
الشان  عظیم  راحل  امام  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
به  مقدس،  دفاع  سال  هشت  واالمقام  شهدای  همه  و  )ره( 
ایستادگی و رادمردی ایثارگران دالور، آزادگان سرافراز و 
جانبازان فداکار درود فرستاده، سربلندی و عزت روزافزون 
مردم شهید پرور ایران عزیز به ویژه مردم شریف ارزوئیه را 

از درگاه خداوند سبحان مسئلت مینماییم.

ارزوئیه  دبستان  در  شکوفه ها  جشن 
برگزار شد

همزمان  طور  به  مقدس  دفاع  هفته  آغاز  با  همزمان 
برای  شکوفه ها  جشن  زنگ  کشور،  سراسر  با 

دانش آموزان پایه اول ابتدایی در ارزوئیه نواخته شد.
مراسم محوری جشن شکوفه ها برای دانش آموزان پایه 
اول ابتدایی با حضور مسئوالن شهرستانی در آغازین 
روز از گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دبستان شهید 

عرب نژاد برگزار شد.
دانش آموزان پایه ابتدایی امروز نخستین روز از حضور 
خود را در مدرسه با شور و نشاط وصف ناپذیری آغاز 

کردند.
حمیدمنظری  مهندس  حضور  با  نمادین  مراسم  این 
پرورش  و  آموزش  مدیر  شهرستان،  فرماندار  توکلی 
سپاه  مقاومت  ناحیه  جانشین  کریمی،  تهمتن  آقای 
شمس  سروان  جناب  و  ایوبی  امین  پاسدار  سرگرد 
از  رانندگی و هیئت همراه  الدینی رئیس راهنمایی و 

سایر ادارات برگزار شد.

و خبر  مزار  آتش سوزی جنگل های 
شهرستان بافت مهار شد

آتش سوزی جنگل های مزار و خبر شهرستان 
و هشتم شهریور  بیست  امروز  بافت که ظهر 
گسترده  باد  وزش  دلیل  به  و  بود  شده  آغاز 
نیروهای  از 6 ساعت تالش  تر می شد، پس 
شهرستان  های  ارگان  سایر  و  حریق  اطفای 
شهرستان  که  مطالبه  این  اما  شد  مهار  بافت 
های بافت و رابر نیاز به بالگرد اطفای حریق 
این چندمین آتش  ماند.  باقی  دارند همچنان 
بافت  سوزی در جنگل ها و مراتع شهرستان 
بود اما مشخص نیست که چه مقدار از جنگل 
های با ارزش این شهرستان ها باید در آتش 
بسوزد تا فکری به حال این کمبود امکانات 
رابر  و  بافت  های  شهرستان  حریق  اطفای 
و  ها  این جنگل  رسیدگی شود! حیف است 
مراتع که جزو زیبایی های منطقه نیز به شمار 
شوند. نابود  ها  تدبیری  بی  سایه  در  رود  می 

این کمبود نه تنها مسئولین استان کرمان بلکه 
مدیران ملی را می طلبد.

کشف 3 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
در بافت

دستگاه   3 کشف  از  بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
استخراج ارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد.

شهرستان  انتظامی  فرمانده  افضلی،  اهلل  نبی  سرهنگ   
شهرستان،  این  آگاهی  پلیس  مأموران  گفت:  بافت 
دستگاه  یک  به  عبوری  خودرو های  کنترل  هنگام 
بازرسی  جهت  را  خودرو  و  مشکوک  سمند  سواری 

متوقف کردند.
 3 تعداد  خودرو  از  بازرسی  در  مأموران  اوافزود: 
)بیت کوئین( کشف  دیجیتال  ارز  استخراج  دستگاه  

کردند.
سرهنگ  افضلی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی 
ریال  میلیون   400 را  شده  کشف  قاچاق  دستگاه های 
برآورد کردند، افزود: در این رابطه خودرو توقیف و 
به  قانونی  مراحل  پرونده جهت سیر  باتشکیل  متهمین 

مراجع قضایی معرفی شد.
پلیس،  اینکه  بیان  با  بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
را  هنجارشکنان  با  برخورد  و  مجرمان  دستگیری 
شهروندان  به  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  همواره 
و  آرامش  اقتصاد،  به  کمک  برای  کرد:  توصیه 
خصوصا امنیت جامعه، در صورت اطالع از این گونه 
موارد بالفاصله مراتب را از طریق تماس با شماره 110 

به پلیس اطالع دهند.

آغاز سال تحصیلی بهار تعلیم و تربیت مبارک باد 

مهد کودك و پیش دبستانی ریحانه
مهد کودک و پیش دبستانی ریحانه با همکاری 

خانه کودک ماهی کوچولو 
تنها مرکز نگهداری کودک شیرخوار در بافت 

با 10 سال سابقه کار 
آموزش توسط بازی مجهز به دوربین مدار بسته 

دارای غدای گرم 
پذیرش در دو شیفت صبح و عصر

پذیرش کودکان از 6 ماه تا 12 سال به صورت ساعتی و ماهیانه 
برگزاری کالسهای قرآن، نقاشی، خالقیت، قصه گویی،آی مت، مهارتهای 
دلبندان شما()تحت  برای  ایجاد فضای شاد و آرام  ژیمناستیک)  و  زندگی 

نظارت بهزیستی و آموزش و پرورش( 
آدرس:بلوار دانشگاه آزاد کوچه شماره 5 

شماره تماس:09139561946 

و  آموزش  شورای  کرمان،  استاندار  گفته  به 
پرورش باید راهکارهای اجرایی برای دستیابی به 
اهداف سند تحول بنیادین این نهاد را تعیین کند تا 

در زمانبندی مشخص به این هدف برسیم.
 محمدجواد فدائی در آئین بازگشایی مدارس و 
نواختن زنگ مهر در استان کرمان در دبیرستان بی 
بی فاطمه مهدوی مادر شهید محمدحسین مهدوی 
آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت و ضمن تقدیر 
از تالش های خانواده شهید مهدوی افزود: یکی 
از موضوعاتی که همواره باید به آن توجه شود، 
این است که انتظار جامعه از آموزش و پرورش و 

جامعه آموزشی چیست؟
تحول  سند  پنجم  فصل  در  کرد:  خاطرنشان  وی 

بنیادین آموزش و پرورش تربیت انسانی موحد، مؤمن 
و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیتها و وظایف 
در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، حقیقت جو و 
و صلح جو، ظلم ستیز، جهادگر،  عاقل، عدالت خواه 
مهرورز، جمع گرا  و وطن دوست،  ایثارگر  و  شجاع 
در  تالشگر  و  منتظر  و  مدار  والیت  اندیش،  جهانی  و 
و  اراده  با  جهانی،  عدل  حکومت  تحقق  راستای 
امیدوار، خودباور و دارای عزت نفس، امانتدار، دانا و 
توانا، پاکدامن و با حیا، انتخابگر و آزادمنش، متخلق 

به اخالق اسالمی خالق و کارآفرین و مقتصد و ماهر، 
سالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذیر و آماده ورود به 
زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس 
نظام معیار اسالمی مطرح شده که هدف بسیار خوب 
بدانیم راهکارهای  این است که  و عالی است و مهم 

اجرایی برای دستیابی به این هدف چیست؟
مهارت  که  مطلب  این  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
تحول  سند  در  تاکید  مورد  موارد  دیگر  از  آموزی 
گفت:  رود،  می  شمار  به  پرورش  و  آموزش  بنیادین 
در  یابد  دست  هدف  این  به  پرورش  و  آموزش  اگر 

حوزه اشتغال و بازار کار مشکلی نخواهیم داشت 
راهکارهای  که  است  این  دارد  اهمیت  آنچه  و 

اجرایی برای رسیدن به این هدف کدامند؟
فدائی یادآور شد: سند تحول بنیادین آموزش و 
و  شده  ابالغ  و  تصویب   90 مهرماه  در  پرورش 
اگر 2 سال برای برنامه ریزی و تنظیم راهکارها 
و برنامه های اجرایی وقت گذاشته شده باشد، 6 
سال از اجرای آن گذشته و اکنون باید خروجی 
فرا  را  الزم  های  مهارت  که  باشند  افرادی  آن 
گرفته اند و با جدایی از آموزش وارد بازار کار 
محقق  آن  از  درصدی  کنم  می  فکر  که  شوند 

شده است.
پرورش  و  آموزش  در شورای  تاکید کرد:  وی 
استان کرمان باید راهکارهای اجرایی برای رسیدن به 
ان اهداف را تعیین کنیم و در زمانبندی مشخص به این 

هدف برسیم.
وی اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته به منظور آشنا 
هایی  مسئولیت  کار،  فرهنگ  با  آموزان  دانش  کردن 
مشابه  اقدامات  انجام  با  و  آنها واگذار می کنند  به  را 
که  باشیم  داشته  را  راهکارهای  توانیم  می  موارد  این 
تحول  سند  در  که  باشند  آدابی  به  مودب  ما  فرزندان 

بنیادین آموزش و پرورش پیشنهاد شده است.

شورای آموزش و پرورش راهکارهای تحقق سند تحول بنیادین را پیگیری کند

شهرستان های  دانشجویی  بسیج  مسؤول 
راستای  در  گفت:  ارزوئیه  و  رابر  بافت، 
گروه   5 محروم،  مناطق  محرومیت زدایی 
جهادی بسیج دانشجویی تابستان امسال در 

منطقه خدمات رسانی کردند.
جهادگران  محرومیت زدایی  فعالیت 

بسیجی در بافت+تصاویر
در  داشت:  اظهار  کریم زاده  احسان 
راستای خدمت رسانی و محرومیت زدایی 
بافت،  شهرستان های  در  محروم  مناطق 
بسیج  جهادی  اردوهای  ارزوئیه،  و  رابر 
 15 تا   10 گروه  پنج  قالب  در  دانشجویی 

جمله  از  مختلف  عرصه های  در  امسال  تابستان  نفره 
عمرانی، فرهنگی، آموزشی، پزشکی و دامپزشکی در 

منطقه حضور داشتند.
و  رابر  بافت،  شهرستان های  دانشجویی  بسیج  مسئول 
در  دانشجویان  این  فعالیت  عمده  کرد:  بیان  ارزوئیه 

عرصه عمرانی ساخت و مرمت چند واحد 
و  بی بضاعت  افراد  به  مربوط  مسکونی 
ساخت حسینیه و در عرضه پزشکی ویزیت 

رایگان و ارائه خدمات دارویی بود.
وی افزود: دانشجویان در عرصه آموزشی 
صنایع  دستی،  کالس های  برگزاری  با 
مهارت های زندگی و آموزش قرآن کریم 
برگزاری  با  فرهنگی  عرصه  در  و   ... و 
خانواده  با  دیدار  و  فرهنگی  برنامه های 
از  گزارش گیری  و  ایثارگران  و  شهدا 
مطالبات روستائیان و پیگیری این مطالبات 
نظام  همکاری  با  و  مسئوالن  بین  در 
سمپاشی  و  دام ها  واکسیناسیون  زمینه  در  دامپزشکی 

خدماتی انجام دادند.

فعالیت محرومیت زدایی جهادگران بسیجی در بافت

از  برخی  ای  مدیترانه  میوه  مگس  آفت 
مناطق شهرستان رابر با جمعیت بسیار باالیی 
باغات  به  زیادی  خسارات  و  آورده  هجوم 
هلو و شلیل این شهرستان وارد کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رابر گفت: 
پس از ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای 
در این شهرستان مشخص شد که این آفت 
باالیی  بسیار  با جمعیت  از مناطق  در برخی 
باغات  به  زیادی  خسارات  و  آورده  هجوم 

هلو و شلیل وارد کرده است.
به شیوع آفت قرنطینه ای و  با توجه  بیان داشت:  وی 
شهرستان های  در  مدیترانه ای  میوه  مگس  خطرناک 
استان کرمان، این مدیریت به منظور ردیابی آفت فوق  
از ابتدای فصل برداشت اقدام به نصب تله های فرمونی 
و  نمود  شهرستان  باغات  سایر  و  مرزی  مناطق  در 
متاسفانه مشخص شد در بسیاری از نقاط این شهرستان 

آلوده به این آفت می باشد.
بیشتر  آشنایی هرچه  داشت: جهت  ابراز  کریمقاسمی 
برگزاری  به  اقدام  مدیریت  آفت  این  با  کشاورزان 
کالس ها و کارگاه های آموزشی در مناطق مختلف 
کرد و مناطق آلوده شهرستان به طور مستمر پایش و 

مبارزه با این آفت در حال انجام می باشد.
ای  مدیترانه  مگس  آفت  که  این  به  اشاره  وی ضمن 
باعث خسارت به میوه درختانی همچون هلو، زردآلو، 
به،گالبی، سیب، انار می شود،  اظهار داشت: به منظور 
های  میوه  موقع  به  باید  کشاورزان  آفت  این  کنترل 
آلوده  های  میوه  همچنین  و  کرده  برداشت  را  رسیده 
و ریزش کرده را از سطح باغ جمع آوری و در عمق 
بیش از 50 سانتی متری دفن یا در کیسه های نایلونی 

ضخیم و بدون منفذ نگهداری کنند.
برای  باغداران   و  کشاورزان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مبارزه شیمیایی میتوانند از طریق طعمه پاشی اقدام به 

مبارزه کنند.

هجوم آفت مگس میوه مدیترانه ای به باغات شهرستان رابر

به مناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت :
آغاز بهره برداری از طرح های محرومیت 

زدایی سپاه ثاراهلل کرمان
محرومیت  و  عمرانی  طرح   ۷46 از  طرح  نخستین 
بهره  به  امروز   ، کرمان  استان  اهلل  ثار  سپاه  زدایی 

برداری رسید.
محرومیت  و  عمرانی  طرحهای  از  برداری  بهره 
با واگذاری یک واحد  زدایی سپاه ثار اهلل استان ، 
پوشش  تحت  های  خانواده  از  یکی  به  مسکونی 
کمیته امداد امام در روستای اسماعیل آباد جوپار از 
توابع شهرستان کرمان کلید خورد . سردار ابوحمزه 
مجموع  گفت:  کرمان  استان  اهلل  ثار  سپاه  فرمانده 
نهادها،  امداد استان و دیگر  با کمیته  نامه ما  تفاهم 
است  محرومان  برای  مسکونی  واحد   ۷46 ساخت 
بهره  به  آن  واحد   103 مقدس  دفاع  هفته  در  که 

برداری می رسد.
بسیج  مسئول  پاداش  سرهنگ  مراسم  این  در 
سازندگی سپاه ثار اهلل هم گفت : تا پایان هفته دفاع 
مقدس تعداد طرحهای اجرا شده برای مردم به 550 
طرح میرسد و همچنین بیش از 15 هزار بسته  لوازم 
توزیع  استان  محروم  اموزان  دانش  بین  در  التحریر 

خواهد شد.
با  هم  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر  صادقی  آقای 
تقدیر از تالش مجموعه سپاه و بسیج برای کمک 
به محرومیت زدایی در استان گفت  در کنار تامین 
مسکن مددجویان، به کمک بسیج سازندگی برای 
توانمند سازی این خانواده ها در جهت ایجاد شغل 
در تالشیم و کار های ارزنده ای در شرق و جنوب 

استان انجام شده است.


