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رئیس جمهور در مراسم افتتاح فاز اول پروژه 
ايران  ملت  اينکه  بیان  با  بافت  اسفنجی  آهن 
شدن  منزوی  گفت:  است،  تحريم ناپذير 
که  میزی  هر  سر  ما  و  است  دشمن  خواسته 
منافع ملی در کار باشد، می نشینیم و با افتخار 
به گزارش خبرگزاری  نشست.   هم خواهیم 
والمسلمین  کرمان،   حجت االسالم  از  تسنیم 
 حسن روحانی در آيین افتتاح فاز اول پروژه 
آهن اسفنجی بافت اظهار داشت: اين پروژه 
به عنوان کامل ترين واحد تولید آهن اسفنجی 
تولید  فرآيند  بهینه سازی  ايرانی  فناوری  با 
اشاره  با  وی  است.  عنوان»پِِرد«   تحت  فوالد 
کشور  پیشرفت  و  توسعه  راه  ثاراله  اينکه  به 
به جايی  را  ما  ادامه می دهیم گفت: شعار  را 
هر  است،  ما  عمل  کار  اساس  و  نمی رساند 
است.  نظام  بدخواهان  به  ضربه  يک  افتتاح 
رئیس جمهور با بیان اينکه در رتبه سیزده دنیا 
در تولید فوالد بوديم و امروز فرانسه و ايتالیا 
در  دنیا  دهم  رتبه  به  و  گذاشته  سر  پشت  را 
اين  شرايطی  در  افزود:  رسیديم  فوالد  تولید 
هستیم.  تحريم  ما  که  می شود  انجام  کارها 
های  طرح  افتتاح  شتاب  به  اشاره  با  روحانی 
بزرگ عمرانی  در کشور تصريح کرد: اينکه 

در  را  کشور  فوالد  نیازمندی های  می توانیم 
آن  مازاد  و  کرده  تأمین  بخش ها  از  بسیاری 
را به دنیا صادر کنیم، به معنای آن است که 
اگر  و  است  تحريم ناپذير  ملتی  ايران،  ملت 
مسیر  از  ما  کنند  تحريم  را  جايی  دشمنان 
با  وی  می دهیم.  ادامه  را  خود  فعالیت  ديگر 
بوده  تحريم ناپذير  ايران  ملت  اينکه  به  اشاره 
جايی  از  کنند  تحريم  را  ما  جايی  از  اگر  و 
ديگر مسیر خود را ادامه می دهیم خاطرنشان 
و  دارد  اهمیت  بسیار  ما  برای  اشتغال  کرد: 
جوان  نسل  اشتغال  سايه  در  خانواده  امنیت 
اينکه جوان ها  بیان  با  عزيز ما است. روحانی 
هستند  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن  معموال 
کنیم  ايجاد  را  آنها  خور  در  اشتغال  بايد  و 
گفت: ممکن است در جاهايی اشتغال وجود 
نیز  غیرايرانی  از کارگر  است  و ممکن  دارد 
جوان  شان  در  اشتغال  بايد  اما  کنیم  استفاده 
تحصیل کرده کشور ايجاد کنیم. وی با اشاره 
کارخانه ای  يزد  استان  در  ديروز  اينکه  به 
افتتاح شد که توربین های با عظمت می سازد 
تحصیل کرده  جوانان  کمک  به  امروز  ما  و 
ديشب  کرد:  ببیان  ايستاديم  خود  پای  روی 
تومان  میلیارد  هزار و 500  يزد سه  استان  در 
که  شد  افتتاح  صنعت  بخش  در  فقط  پروژه 
باعث افتخار است. روحانی با اشاره به اينکه 
تحصیلکرده  نسلی  کشور  جوان  نسل  امروز 
و جمع بزرگی از فارغ التحصیالن را تشکیل 
می دهد، اظهار داشت: بايد اشتغال شايسته اين 

شغل ها  برخی  شايد  کنیم.  فراهم  را  جوانان 
غیرايرانی  نیروهای  از  و  باشد  داشته  وجود 
هم در آن استفاده کنیم، اما بايد کار و شغل 
جوانان  تحصیالت  و  مقام  شأن،  با  متناسب 
ايرانی ايجاد کنیم. رئیس جمهور با اشاره به 
بسیار  يزد، گفت:  توربین در  افتتاح کارخانه 
مجموعه  اين  در  که  است  خوشحال کننده 
را  توربین  قطعات  تحصیلکرده  جوان  نسل 
می سازند و اين به معنای آن است که نیروی 
پرتالش و پرکار ما به عنوان استادان کار فعال 
استان های مختلف  هستند و صدها جوان در 
تالش کرده و کیفیت تولیدات را ارتقاء می 
بخشند. روحانی ادامه داد: حضور اين جوانان 
نشان می دهد که ما می توانیم روی پای خود 
جمله  از  مختلف  بخش های  در  و  بايستیم 
با  جمهور  رئیس  باشیم.  موفق  توربین  تولید 
بوده  دلگرمی  مايه  افتتاحات  اين  اينکه  بیان 
افزود:  است  روشن  بسیار  کشور  آينده  و 
خوب  تالش  و  صبر  مقاومت،  ايستادگی، 
است اما در کنار آن تعامل با دنیا نیاز است و 
ما اهل قهر با دنیا نیستیم. وی با اشاره به اينکه 
ما فوالد تولید می کنیم هم خودمان مصرف 
می کنیم و هم صادرات داريم تصريح کرد: 

مگر می شود کشوری در مسیر پیشرفت قرار 
بگیرد اما منزوی باشد؟ روحانی با بیان اينکه 
منزوی شدن خواسته دشمن است و ما سر هر 
میزی که منافع ملی در کار باشد، می نشینیم 
و با افتخار هم خواهیم نشست گفت: واقعیت 
را بايد فهمید و در سايه برجام بخش های مهم 
وارد  افتتاح می شود،  امروز  کارخانجاتی که 
شده است. وی با تاکید بر اينکه با برجام راه 
افتخار  ما  برای  ديپلماسی  قدرت  و  شد  باز 
شکل  بهترين  به  که  مجادله ای  افزود:  است 
باشد توصیه اسالم است و ما قدرت حکمت 
داريم، هم مقاومت کرديم و هم از توانمندی 
دنیا استفاده می کنیم. رئیس جمهور محفوظ 
ماندن حقوق ملت و عزت ملی را خط قرمز 
کشور عنوان کرد و گفت: راه واقعی همین 
می شکند  پیمان  که  کسی  آخر  در  و  است 
اين  افتتاح  مراسم  در   . کرد.  خواهد  ضرر 
رئیس  جمهور  رئیس  سخنان  از  قبل  طرح، 
اين  کرد:  اعالم  گردشگری  مالی  گروه 
از  بیش  برای  ساله   10 دوره  يک  در  گروه 
پايدار  اشتغال  کشور  جوانان  از  نفر  هزار  ده 
جهانگیری  مهدی  دکتر   . است  کرده  ايجاد 
در  توانمند  لزوم حضور بخش خصوصی  بر 
اجرای طرح ها تاکید کرد. وی گفت : امروز 
در سال رونق تولید شاهد به ثمر نشستن يک 
آهن  تن  هزار   800 ظرفیت  با  تولیدی  واحد 
اسفنجی و آغاز عملیات اجرايی يک سرمايه 
احداث  شامل  يورويی  میلیون   250 گذاری 

نیم میلیون تنی گندله سازی  يک خط دو و 
آهن  تومانی  هزار   800 خط  يک  احداث  و 
بريکت گرم در بافت بوديم که زمینه اشتغال 
هزار  چندين  و  مستقیم  صورت  به  نفر   900
بوديم.  منطقه  اين  از جوانان  مستقیم  غیر  نفر 
وی افزود : تأمین مواد اولیه مورد نیاز فوالد 
بافت تا سه سال آينده حداقل يک میلیون و 
200 هزار تن ورودی گندله در سال و خروج 
آهن  تن  هزار   800 ساالنه  تولیدی  محصول 
آينده  سال  سه  از  همچنین  است.  اسفنجی 
سه  تا  نیم  و  دو  تامین  دوم  فاز  اندازی  راه  با 
و  میلیون  و خروج يک  کنسانتره  تن  میلیون 
محور  600 هزار تن محصول است که قطعاً 
کشش   توان  سیرجان-بافت  کیلومتری   90
اين حجم از تردد جاده ای را ندارد. مهدی 
جهانگیری از رئیس جمهور خواست با صدور 
به  شهرسازی  و  راه  وزارت  به  ويژه  دستور 
منظور اتصال بافت به راه آهن سراسری محور 
آرزوی  تحقق  شاهد  کرمان  بافت  سیرجان 
مردم اين منطقه باشیم و همچنین با اين اقدام 
شهرستان های بافت، ارزوئیه و رابر از بن بست 
سرمايه گذاری های  زمینه  و  خارج  اقتصادی 
جديد در منطقه فراهم شود . وی با بیان اينکه 
پیام های نوروزی مقام معظم رهبری در سال 
بوده  اقتصادی  مسايل  حوزه  در  اخیر  های 
است، تصريح کرد: بزرگترين دغدغه دولتها 
مشکل  حل  فعلی  دولت  مشخص  بطور  و 
با  اين معضل جز  است که  بی کاری جوانان 
و  کارآمد  خصوصی  بخش  به  دادن  میدان 
توانمند و خروج از اقتصاد دولتی امکان پذير 
نیست. جهانگیری در پايان گفت: گروه مالی 
گردشگری و هلدينگهای تابعه به عنوان يک 
نصب  با  واقعی  صددرصد  خصوصی  بخش 
انقالب  معظم  رهبر  منويات  دادن  قرار  العین 
افتخار  با  بی کاری  مشکل  حل  راستای  در 
اعالم می دارد که با استفاده از دانش فنی و 
مهندسی بومی و میدان دادن به مديران جوان 
در يک دوره ده ساله بیش از 10هزار فرصت 
شغلی پايدار در بخش های مختلف اقتصادی 
بافت  فوالد  طرح  است.  کرده  ايجاد  کشور 
کشور  فوالد  گانه  هفت  های  طرح  از  يکی 
در   44 اصل  اجرای  در  طرح  اين  است. 
شد؛  واگذار  خصوصی  بخش  به   95 سال 
گروه  به  وابسته  ماهان  هلدينگ  ورود  با  که 
بانک  حمايت  همچنین  و  گردشگری  مالی 

گردشگری و با تزريق سرمايه و جذب نیرو 
پیشرفت پروژه تسريع و به طور رسمی افتتاح 
شد. کارخانه احیای مستقیم شماره يک فوالد 
بافت در نخستین روز از سفر رئیس جمهوری 
به استان کرمان با ظرفیت 800 هزار تن ساالنه 
رسید.  برداری  بهره  به  اسفنجی  آهن  تولید 
استانی  پروژه های  از  يکی  بافت  فوالد  طرح 
در  آن  اجرايی  عملیات  که  باشد  می  فوالد 
در  اشتغال  ايجاد  و  زدايی  محرومیت  جهت 
شهرستان بافت با ظرفیت 800 هزار تن آهن 
اسفنجی و 800  هزار تن فوالد خام در سال 
85 مصوب شورای اقتصاد و در سال 86 در 
زمینی به مساحت 612 هکتار آغاز شد. اين 
و  ماهان  صنايع  گسترش  شرکت  را  طرح 
بانک صنعت و معدن و متعاقب آن شرکت 
احیاء استیل بافت تشکیل و عملیات اجرايی 
به دست  عنوان کارفرمای جديد  به  را  طرح 
رياست  توسط  که  آن  نخست  فاز  گرفتند. 
با  مستقیم  احیاء  واحد  شد  افتتاح  جمهوری 
اين  رسیده  تولید  به  تن  هزار   800 ظرفیت 
پروزه از سال 86 آغاز و ارزش واحد احداثی 
اشتغال  نفر   250 که  بوده  يورو  میلیون   120
اشتغالزايی  مستقیم  غیر  نفر   2500 و  مستقیم 
متر  هزار   50 از  بیش  طرح  اين  در  می کند. 
فلزی،  اسکلت  تن  ريزی، 4890  بتن  مکعب 
و هفت هزار و 641 تن تجهیزات نصب شده 
پروژه  اين   2 فاز  طرح  اين  با  همزمان  است. 
اساس  بر  چینو  فاينانس  منابع  محل  از  هم 
آبان   20 دوشنبه  روز  اقتصاد  شورای  مصوبه 
صمت  وزير  جمهوری  رئیس  حضور  با 
عقد  و  شد  زنی  کلنگ  کرمان  استاندار  و 
و   2 ظرفیت  به  سازی  گندله  واحد  قرارداد 
است.  شده  منعقد  پیمانکار  با  تن  میلیون  نیم 
نوسازی  نظر سازمان توسعه و  اين طرح زير 
معادن و صنايع معدنی ايران با سرمايه گذاری 
250 میلیون يورو سرمايه گذاری واحد تولید 
گندله و بريکت گرم، 6 ماه دوم سال 1401 
با اشتغالزايی برای 500 نفر به صورت مستقیم 
می کند.  ايجاد  مستقیم  غیر  نفر  هزار  پنج  و 
هزينه های مربوطه فوالد بافت توسط شرکت 
ايمیدرو و مشارکین مربوطه تامین شد و آب 
مورد نیاز طرح واحد احیاء از سد بافت، گاز 
و تاسیسات آن و اينک در حال بهره  برداری 
شده  تامین  نیز  احیاء  واحد  برای  برق  است، 

است.

مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی و گردشگری در مراسم افتتاح کارخانه فوالد بافت:

از آقای رئیس جمهور درخواست می کنیم با صدور دستور 
به  بافت  اتصال  منظور  به  شهرسازی  و  راه  وزارت  به  ویژه 
راه آهن سراسری، محور سیرجان _ بافت _ کرمان آغاز شود

آگهی مزایده شماره 1098091792000001 )نوبت اول(
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در نظر دارد 4 راس 
گاو هنرستان شهید مطهری وکیل آباد را از طريق مزايده عمومی با 
setadiran.( بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ir( به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سايت:1398/08/21 

تاريخ  تا  آگهی  درج  تاريخ  از  مزايده:  اسناد  دريافت  مهلت 
1398/8/30

الکترونیکی  مزايده:از طريق سامانه تدارکات  اسناد  نحوه دريافت 
دولت )ستاد(

اداری  پايان وقت  تا  مزايده:حداکثر  اسناد  ارسال  و  تکمیل  مهلت 
مورخ 1398/9/2 از طريق سامانه ستاد 

تاريخ بازگشايی اسناد مزايده:ساعت 8 صبح مورخ 1398/09/03 
در محل دفتر مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

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

شود.
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 



2 سال دوازدهم _ شماره 696 - چهار شنبه - 22 آبان 1398
براي رزرو و چاپ اطالعیه و نیازمنديهاي خود در نشريه حکمت با شماره 03442429119 تماس حاصل فرمائید.

اول  خط  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
انتقال آب از خلیج فارس به استان مطابق برنامه 
انتقال  خط  دو  گفت:  نمی رود  پیش  زمانبندی 
مطالعات  که  است  مطرح  عمان  دريای  از  آب 
يکی انجام شده و منتظر فاينانس خارجی هستیم.

محمدجواد فدائی در جلسه شورای اداری استان 
رئیس  روحانی  که حجت االسالم حسن  کرمان 
هیئت  سفر  از  قدردانی  با  شد  برگزار  جمهور 
دولت به استان کرمان اظهار داشت: روز گذشته 
طرح های  از  تعدادی  جمهور  رئیس  حضور  با 

اقتصادی استان افتتاح شد.
بخش  چهار  به  طرح ها  اين  اينکه  بیان  با  وی 
تقسیم می شوند افزود: بخشی با اعتبارلت دولتی 
بخش  سرمايه گذاری  با  بخشی  و  شدند  ايجاد 

خصوصی انجام شده است.
اينکه تعدادی پروژه  به  با اشاره  استاندار کرمان 
می شود  آغاز  آنها  اجرايی  عملیلت  امروز  نیز 
گفت: هفت  پروژه با هزار و 700 میلیارد تومان 

اجرايی می شود.
بهره برداری  به  نیز  پروژه   92 اينکه  بیان  با  وی 
می رسند که در بخش دولتی بودند افزود: جمعا 
هزار 77 پروژه با بیش از 14 هزار میلیارد تومان 
سفر  اين  در  غیردولتی  و  دولتی  بخش  اعتبار 

افتتاح و کلنگزنی می شود.
معدنی  استانی  کرمان  اينکه  به  اشاره  با  فدائی 
استان است  میلیارد تن ذخیره معدنی  است و 6 
بوده  اکتشافات  در  ما  معادن  مشکل  کرد:  بیان 
اکتشاف شده  تاکنون  مربع  کیلومتر  هزار   26 و 

است.

وی با بیان اينکه امسال هم 20 هزار 
اکتشاف  استان  در  مربع  کیلومتر 
انجام می شود که خیلی کم است 
گفت: کرمان استانی کهن است و 
حدود هفت هزار اثر تاريخی دارد  
که هفت اثر ثبت جهانی داريم که 
همین  در  آثار  اين  از  تعدادی  در 

دولت ثبت جهانی شده است.
اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
پنج فرودگاه داريم و بیش از 300 
انرژی های  برای  که  آفتابی  روز 
خورشیدی و بادی موثر است بیان 

کرد:150 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان 
بخش  که  هستند  فشار  تحت  آبیاری  به  مجهز 

عمده آن در همین دولت انجام شده است.
دولتی  نیمه تمام  پروژه    397 اينکه  بیان  با  وی 
شده  واگذار  غیردولتی  بخش  به  دولت  اين  در 
است گفت: در سفر اول 43 طرح دولتی مصوب 
و  داشتیم  پرداخت  درصد   136 تاکنون  که  شد 
93 میلیارد تومان برای اتمام بعضی از آنها الزم 

داريم.
طرح   29 دوم  سفر  در  اينکه  به  اشاره  با  فدائی 
برای  تومان  میلیارد   37 و  شد  تصويب  دولتی 
مشکل  مهمترين  افزود:  داريم  نیاز  آنها  تکمیل 

آستان کم آبی است.
وضعیت  در  استان  شهر    13 اينکه  بیان  با  وی 
بحرانی آب قرار داد گفت: 770  روستای استان 
کرمان آب آشامیدنی ندارند و فقر و محرومیت 

در استان کرمان زياد است.

استاندار کرمان با اشاره به اينکه 12 تا 15 درصد 
جمعیت استان کرمان تحت پوشش کمیته امداد 
قرار دارند عنوان کرد:60 درصد جمعیت استان 

کرمان در چهار دهک پايین جامعه هستند.
وی با پیشنهاد اجرای چند طرح در استان کرمان 
کرمان  استان  فجر  پتروشیمی  متاسفانه  گفت: 
پروژه  و  مانده  معطل  اعتبار  تامین  عدم  دلیل  به 

پالسما تامین اعتبار نشده است.
از  انتقال آب  اول  اينکه خط  به  اشاره  با  فدايی 
خلیج فارس به استان مطابق برنامه زمانبندی پیش 
نمی رود بیان کرد: دو خط انتقال آب از دريای 
عمان مطرح است که مطالعات يکی انجام شده 

و منتظر فاينانس خارجی هستیم.
وی افزود: انتقال حساب های شرکت های بزرگ 
اقتصادی استان از تهران به کرمان دغدغه استان 
است و درخواست داريم بانک مرکزی در اين 

زمینه همکاری کند.

نحوه تغذیه نوزاد نارس
برای نوزادانی که زود متولد می شوند و وزن تولد آن ها بسیار 

کم است شیر مادر نوزاد بهترين نوع تغذيه است
و  عفونت  مقابل  در  نوزاد  حفاظت  باعث  نوزاد  مادر  شیر   •
های(  )شیرخشک  فورموالهای   • شود.  می  ناگهانی  مرگ 
مخصوص نوزادان نارس به کار می رود. اين فورموالها دارای 
حال  در  نارس  نوزاد  نیازهای  تا  است  بیشتر  پروتئین  و  چربی 
رشد را تامین کند. • نوزادان نارس بزرگتر ) 34 تا 36 هفته ( 
ممکن است فرموالی معمولی را تحمل کنند.  نوزادان نارس به 
اندازه کافی در رحم نمانده اند تا مواد غذايی را که نیاز دارند 
ذخیره کنند. بنابراين نیاز به مکمل های غذايی دارند • نوزادانی 
که از شیر مادر استفاده می کنند نیاز به استفاده از مکمل غنی 
کننده شیر مادر دارند که با شیر مادر مخلوط شود. اين مکمل 
می  بیشتری  ويتامین  و  کلسیم  آهن،  کالری،  پروتئین،  آنها  به 
دهد. • نوزادانی که از فرموال برای آنها استفاده می شود نیاز 
به دريافت مکمل های ويتامین های A، C، D، و فولیک اسید 
دارند. • بعضی نوزادان حتی بعد از مرخص شدن از بیمارستان 
که  نوزادانی  برای  دارند.  غذايی  های  مکمل  دريافت  به  نیاز 
 1 دريافت  معنای  به  ها  مکمل  دريافت  می خورند،  مادر  شیر 
تا 2 بطری شیر مادر غنی شده است. بعضی نوزادان برای رشد 
نیاز به دريافت مکمل های بیشتری به نسبت بقیه دارند. بعد از 
هر بار شیر دادن به نوزاد او بايد احساس راحتی کند. نوزادان 
بايد 6 تا 8 بار دفع مدفوع و 6 تا 8 پوشک خیس شده در روز 
وجود  نشانه  استفراغ  يا  خونی،  يا  آبکی  مدفوع  باشند.  داشته 

مشکل است.
زهرا حاجی علیزاده )ماما بیمارستان خاتم االنبیاء(

آنژین صدری
آنژين صدری  يک احساس ناراحتی است که به صورت متناوب در 
قفسه سینه ايجاد می شود و معموال فقط چند دقیقه به طول می انجامد. 

محل آن معموال در مرکز قفسه سینه و پشت استخوان جناغ است.
سنگینی  درد،  به صورت  را  آن  معموال  عارضه  اين  به  مبتال  بیماران 
می  بیان  فشارنده  و  ناراحت کننده  فشاری  احساس  يا  پری  ، سفتی، 
می  انتشار  دو دست  هر  يا  به يک  ناراحتی  يا  درد  اين  کنند. گاهی 
يابد و گاهی هم انتشار آن به ناحیه پشت ، گردن، فک يا معده است 
در بعضی موارد هم بی حسی و کرختی شانه ها ، بازوها و يا مچ ها 

ايجاد می شود.
آنژين زمانی ايجاد می شود که ماهیچه قلب جريان خون و اکسیژن 
يا  فعالیت  مواقع  در  بیشتر  دلیل  همین  به  کند.  نمی  دريافت  کافی 
استرس روحی  رخ می دهد. زيرا در اين زمان فشار خون و ضربان 
قلب افزايش می يابد و ماهیچه قلب احتیاج به اکسیژن بیشتری پیدا 

می کند.
آنژين صدری و سکته قلبی

ناکافی  نتیجه جريان خون  در  قلبی  هم  حمله  و  آنژين صدری  هم 
دو  اين  بین  مهم  تفاوت  يک  ولی  شوند  می  ايجاد  قلب  ماهیچه  به 
وجود دارد، در آنژين جريان خون کاهش يافته است و اين موضوع 
تر  نمايان  دهد،  انجام  بیشتری  کار  بايد  قلب  که  زمانی  به خصوص 
است. اين کاهش موقتی جريان خون باعث ايجاد ناراحتی در قفسه 
از  قسمتی  به  خون  جريان  قلبی  سکته  يک  در  ولی  شود.  می  سینه 
ماهیچه قلب ناگهان قطع می شود و اين به دلیل بسته شدن يکی از 
عروق کرونر است. درد ايجاد شده در اين حالت معموال شديدتر و 

طوالنی تر است.
حمالت آنژين باعث صدمه دائمی به ماهیچه قلب نمی شوند. با اين 
حال مشکالت زمینه ای موجود که باعث ايجاد آنژين می شوند می 
با آسیب های دائمی  قلبی  قلبی شوند و سکته  به سکته  توانند منجر 
ماهیچه قلب همراه است. بعضی افراد مبتال به آنژين دچار سکته قلبی 
آنژين  حمالت  دچار  قلبی  سکته  از  پس  تنها  نیز  برخی  و  اند  نشده 

صدری می شوند.
راه های مقابله بدن

زمانی که عروق کرونر دچار انسداد نسبی می شوند بدن شما روشی 
که  اين صورت  به  دارد.  قلب  ماهیچه  به  افزايش جريان خون  برای 
عروق مجاور متسع شده و شاخه های ريز جديدی ساخته می شوند 
تا خون بیشتری را به منطقه هدايت کنند. اين پديده را »جريان خون 

جانبی« می نامند.
اگر جريان خون جانبی به خوبی ايجاد شود ممکن است عاليم آنژين 
کاهش يافته و يا حتی کامال بر طرف شوند. اين جريان خون اضافی 
به ماهیچه های قلب می تواند مانع ايجاد سکته شود و اگر هم يک 
سکته قلبی رخ دهد، آسیب دائمی ماهیچه قلب خفیف تر خواهد بود
زينت صديقی )پرستار بیمارستان خاتم االنبیاء(

اریتمی های قلب
قلب  ريتم  بودن  غیرطبیعی  معنی  به  قلبی  آريتمی  يا  کژآهنگی 
از  پس  و  شده  آغاز  سینوسی  گره  از  قلب  طبیعی  ريتم  است. 
نتیجه  منتشر می شود. در  بطنها  به گره دهلیزی-بطنی در  انتقال 
اين نحو هدايت تحريک الکتريکی، ابتدا دهلیز و با فاصله کمی 
صد  تا  شصت  بین  قلب  طبیعی  ريتم  می شوند.  منقبض  بطن ها 

ضربان در دقیقه است
انواع آريتمی

چهار نوع اصلی آريتمی وجود دارد: ضربان اضافی، تاکیکاردی 
فوق بطنی، آريتمی بطنی، و برادی کاردی.

قلب  ريتم  تندی  به  و  کاردی  برادی  قلب  ريتم  کندی  به 
فیزيولوژيک  گاه  براديکاردی  می گويند.  کاردی  تاکی 
مانند  است  پاتولوژيک  گاه  و  ورزشکار  افراد  مانند  است 
ازبراديکاردی  پنجم  نوع  قلبی.  سکته  از  ناشی  براديکاردی 
30_120ثانیه  ضربان  طوريکه  است،به  پريوديک  نوع  راکه 
وجودندارد:ودلیل آن ناتوانی عضالت قلب برای تپش منیزيوم 
در  1قرص  B6روزانه  ويتامین  دراختیارندارد،بامصرف  کافی 
10روزاول هرماه می تواند کمبوداين ويتامین را جبران نموده در 
نتیجه منیزيوم بقدر کافی ازدستگاه گوارش جذب شود،وموجب 
توانمندی عضله قلب وساير عضالت بدن گردد. تاکیکاردی نیز 
همینگونه است. همچنین ممکن است موج تحريک الکتريکی 
به آن بلوک  يا متوقف شود که  قلب در نقطه ای از مسیر کند 
قلبی می گويند. گاه ممکن است نقطه ديگری از قلب جای گره 
سینوسی را به عنوان کانون شروع کننده موج تحريک الکتريکی 

قلب بگیرد که آن را ضربان اکتوپیک می نامند.
از  ديگری  انوع  بطنی  فیبريالسیون  و  دهلیزی  فیبريالسیون 
آريتمی قلبی هستند که تحريک الکتريکی مسیر مشخصی را در 
قلب طی نمی کند و سلول های دهلیز يا بطن به صورت نامنظم 
ضربان  قلبی،  آريتمی  از  ديگری  نوع  در  می شوند.  تحريک 
دهلیز و بطن از هم منفک شده اند و هر کدام با ريتم های مجزا و 

از مراکز مجزا تحريک می شوند )انفکاک دهلیزی بطنی(
مهديه گلهداری )پرستار بیمارستان خاتم االنبیاء(

سکته قلبی
از  قلبی، عبارت  يا حمله  ام آی(  قلبی )در اصطالح پزشکی  سکته 
انهدام و مرگ سلولی دائم و غیرقابل برگشت در بخشی از عضله 
ازبین رفتن جريان خون و وقوع  به علت  قلب )میوکارد( است که 
يک ايسکمی شديد در آن قسمت از قلب روی می دهد. اين توقف 
گردش خون ممکن است ناگهانی و بدون هیچ عالئم قبلی نمايان 
يابد.  نمود  سینه(  قفسه  )درد  آنژينی  حمله  چند  از  پس  يا  گردد 
عمده ترين دلیل سکته بسته شدن رگ های تغذيه کننده قلب است. 
برای رفع انسداد غیر از دارو، از بالن و جراحی قلب باز )تعويض 
رگ مسدود شده( استفاده می شود. سکته قلبی نوعی عارضه فراگیر 
می گردد.اصالح  تن  هزاران  درگذشتن  باعث  هرساله  که  است 

زندگی يکی از عوامل پیشگیری از سکته قلبی است.
در میان عوامل مساعدکننده ديابت، فشارخون باال، کلسترول خون 
فشار  بدنی،  فعالیت  الکل، عدم  و  استعمال دخانیات  افراط در  باال 

عصبی، سابقه فامیلی و سن قابل ذکراند.
به طور يقین اين بیماری خیلی وخیم است و سالیانه تنها در آمريکا، 
جان  عارضه  اين  از  نفر   18000 از  بیش  میالدی،   2008 سال  در 

باختند.
عالئم

معمولی  تظاهرات  با  همراه  میوکارد  آنفارکتوس  موارد  اکثر  در 
را آسان می سازد. يک درد موضعی  تیپیک است که تشخیص  و 
قفسه سینه که در مرکز قفسه صدری )سینه( با قابلیت انتشار به طرف 
آرواره، بازوها، پشت و گردن، سمپتوم ويژه در ام آی است و بیشتر 
از 20 دقیقه طول می کشد. اگر درمان نشود اين درد آزاردهنده و 

بحرانی است و مدت ها به طول می انجامد.
مقاومت  نیتروگلیسرين  تری  مصرف  با  ساعت  چندين  گاهی 
را آرام می کند. هم چنین  آنژين  داروی دوپرواترين درد  می کند، 
عالئم ديگری که آشکارکننده هستند عبارتند از الکتروکارديوگرام 
اورژانس و فوری می تواند تشخیص را آسان سازد. در تعداد زيادی 
و  تشويش  به صورت  که  دارد  وجود  آنفارکتوس  انواع  موارد  از 

اضطراب تظاهر می کند.
تصوير پشت

به عنوان مثال اشکال هاضمه ای و احساس کاذب آروغ زدن، عصبی 
ادم  نتیجه  در  و  بطن چپ  در  اشکال  علت  )به  نفس  تنگی  بودن، 
ريوی(، خیز و تورم در دست و پا که گاهی بدون تشخیص است 
و تنها اتفاقی در آزمايش قلبی و آزمايش روتین و منظم پزشکی با 

تشخیص آن برخورد می شود.
بايد بخاطر داشت که هنگام مراجعه يک بیمار مسن با فشار خون 
باال، سن بیش از 40 سال، زندگی مشوش و پراضطراب که دچار 
درد شديد و ناگهانی و ممتد قفسه سینه، به فکر آنفارکتوس بود و 

الکتروکارديوگرام درخواست نمود.
سمیرا بیگمرادی ) پرستاربیمارستان خاتم االنبیاء(

بیماران  ام اس
 MS اِم اِس يا تصلب بافت چندگانه که با نام اختصارِی اِم اِس يا
شناخته می شود، يک بیماری التهابی است که در آن غالف های 
اين  می بینند.  آسیب  نخاع  و  مغز  در  عصبی  سلول های  میلین 
آسیب ديدگی می تواند در توانايی بخش هايی از سیستم عصبی 
به وجود  باعث  و  کند  ايجاد  اختالل  هستند  ارتباط  مسئول  که 
آمدِن عالئم و نشانه های زياِد جسمی شود. ام اس به چند شکل 
مرحله ای  عوِد  صورت  به  يا  آن  عالئم جديد  و  می شود  ظاهر 
اتفاق  متناوب(  )به شکل  زمان  طوِل  در  يا  برگشتی(  )به شکل 
می افتد. ممکن است در بین عود، نشانه بیماری به کلی از بین 
پیشرفِت  با  به ويژه  اين وجود مشکالِت عصبِی دائمی  با  برود؛ 
اگرچه  می افتد.  اتفاق  مداوم  به طوِر  بعدی  مراحِل  در  بیماری 
علت بیماری مشخص نیست اما مکانیزِم اصلِی آن آسیب زدن 
تولیدکننده  سلول های  در  اختالل  يا  بدن  ايمنی  سیستم  توسط 
مکانیزم ها  اين  مورد  در  شده  ارائه  داليل  است.  میلین  غالِف 
است.  عفونت  مانند  محیطی  عوامل  و  ژنتیکی  عوامل  شامل 
آزمايش های  نتايج  و  عالئم  و  نشانه ها  اساس  بر  ام اس  معموالً 
برای  درماِن مشخصی  پیشترها  می شود.  داده  تشخیص  پزشکی 
به درماِن  اينکه محققاِن کانادايی موفق  تا  ام اس وجود نداشت 
آن شدند. درمان های موجود به منظور بهبود عملکرد بدن پس 
می گیرد.  صورت  جديد  حمالت  از  جلوگیری  و  حمله  هر  از 
اگرچه داروهايی که برای درمان ام اس تجويز می شود اندکی 
مؤثرند اما دارای اثرات جانبی هستند و تحمل آن دشوار است. 
با وجود اينکه شواهدی در مورد اثربخشی درمان های جايگزين 
ام اس وجود ندارد، بسیاری از مردم به دنبال آن درمان ها هستند. 
نتیجه  اما  نتیجه دراز مدت درمان بسیار دشوار است،  پیش بینی 
اين  به  پايین تر  سنین  در  که  افرادی  زنان،  در  بیشتر  قبول  قابل 
بیماری مبتال شده اند، افرادی که در آن ها دوره های عود مشاهده 
می شود و افرادی که آن ها در مراحل اولیه حمله های کمی را 
دارای  افراد  زندگی  به  امید  می شود.  مشاهده  کرده اند  تجربه 
ام اس 5 تا 10 سال کمتر از ديگران است. از سال 2008، بین 2 
تا 2/5 میلیون نفر در سراسر جهان به اين بیماری مبتال شده اند، 
اين در حالی است که نرخ ابتالء در بخش های مختلف جهان و 
در بین جوامع مختلف تفاوت آشکاری دارد. اين بیماری به طور 
مردان  برابر  دو  زنان  در  و  سالگی   50 تا   20 سنین  در  معمول 
به  يا  نام »اسکلروز چندگانه« به زخم ها )سختینه  اتفاق می افتد. 
عبارت ديگری پالک يا زخم( که در ماده سفید مغز يا ستون 
فقرات قرار دارد گفته می شود. ام اس در سال 1868 توسط ژان-

مارتن شارکو توصیف شد. محققان در حال توسعه درمان ها و 
روش های تشخیص جديد هستند.

زيبا طالبیگی )کارشناس پرستاری بیمارستان خاتم االنبیاء(

نورونی  فعالیت  يک  بروز  نشانه  تشنج 
همزمان، غیرطبیعی و شديد در مغز است 
که می تواند به صورت تغییر در وضعیت 
روانی، سطح هوشیاری، حرکات تونیک 

و کلونیک بروز يابد.
يا  نشانه ها  ناگهانی  بروز  تشنج  حمله 
به  اصطالح  اين  است،  بیماری  عالئم 
به کار می رود.  خصوص در مورد صرع 
البته تشنج علل غیر صرعی نیز دارد مانند 
فشار  افت  تشنج،  و  تب  هیپوگلیسمی، 

خون، میگرن و…
معموالً بیمار قبل از حالت تشنج عالئمی 
تشنج  احتمال  که  می کند  احساس  را 
قريب الوقوع را می دهد. در مواردی بدن 
بیمار منقبض می شود. در صورتی که فرد 
دچار حمله شد بیمار را به پهلو خوابانیده 
خفگی  دچار  و  شود  باز  او  تنفس  راه  تا 
به  نیازی  رايج  تصور  خالف  بر  نشود. 
بیرون آوردن زبان از دهان نیست! چرا که 
زبانش  شده است  تشنج  دچار  که  فردی 
در صورتی که  فقط  و  نخواهد خورد!  را 
دهان فرد دچار تشنج باز است بهتر است 
يک  زبان  زدن  گاز  از  جلوگیری  جهت 
در  دهید.  قرار  دندان ها  بین  دستمال  تکه 
صورتی که بیمار در حالت بیهوشی قرار 
معموالً  ندهید،  دارو  او  به  اجبار  به  دارد 
حالت بیهوشی فرد بین 2 تا 3 دقیقه طول 
پريدگی،  رنگ  مواقعی  در  می کشد. 

کبودی و… امکان دارد.
انواع تشنج

پزشکان به طور کلی تشنج را به دو دسته 
کانونی و يا عمومی براساس محل فعالیت 

غیرطبیعی مغز تقسیم می کنند :
تشنج های کانونی

دادن  دست  از  شامل  کانونی  تشنج های 
آگاهی  يا  و  هوشیاری  سطح  تغییر  يا  و 
هستند. در اين حالت فرد ممکن است به 
طبیعی  محیط  به  و  شود  خیره  نقطه  يک 

تکراری  حرکات  يا  و  ندهد  پاسخ  خود 
کانونی  تشنج  ديگر  گونه  دهد.  انجام 
وجود دارد که ممکن است در آن سطح 
ايجاد  باعث  ولی  نکند  تغییری  هوشیاری 
اختالل در عواطف فرد مانند تغییر در مزه 
غذاها، بو و احساس شود. در اين حالت 
يک  ناخواسته  حرکات  است  ممکن 
قسمت بدن مانند دست يا پا و يا عاليمی 
منجر  نیز  مانند سرگیچه و چشمک زدن 

شود.
تشنج های عمومی

را  مغز  قسمت های  همه  که  تشنج هايی 
نامیده  عمومی  تشنج  می کنند  درگیر 

می شوند :
در  اغلب   :)Absence( ابسنس  تشنج 
عارضه  اين  می شود.  ظاهر  کودکان 
ممکن است باعث از دست دادن آگاهی 

در کوتاه مدت شود.
تشنج های تونیک: اين نوع تشنج دست ها 
و پاها را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث 

افتادن فرد روی زمین می شود.
اختالل  ايجاد  باعث  که  آتونیک:  تشنج 
سقوط  باعث  و  شده  عضالت  کنترل  در 

ناگهانی فرد بر روی زمین می شود.
روی  معموالً  تشنج  اين  کلونیک:  تشنج 
گردن، صورت و دست ها تأثیر می گذارد.

تشنج های  میوکلونیک:  تشنج های 
حرکات  صورت  به  معموالً  میوکلونیک 

ناگهانی پاها و بازوها ظاهر می شوند.
نوع  اين  تونیک-کلونیک:  تشنج های 
حمالت تشنجی می توانند باعث از دست 
و  شدن  سفت  هوشیاری،  ناگهانی  دادن 
تکان دادن بدن و گاهی اوقات از دست 
زبان  گرفتن  گاز  يا  و  مثانه  کنترل  دادن 

شوند.
پرستاری  )کارشناس  آباده  فاطمه 
بیمارستان خاتم االنبیاء(

تغذیه سالمندان 
با کاهش تدريجی فعالیت های فیزيکي و  پیرشدن و سالخوردگی 
افزايش بیماريهاي مزمن همراه مي شود و به نظر مي رسد که بهبود 

تغذيه تا حد زيادي قادر است از اين مشکالت پیشگیري کند
و  ازغذاها  بايد  و  دارند  خشک  و  سرد  مزاج  اغلب  سالمندان 
تر دارند، مصرف کنند. در درجه  نوشیدنی هايی که مزاج گرم و 
اول بايد از غذاهای با حجم کم ولی با ارزش غذايی باال که سريع 
هضم و زود از معده خارج می شود، مصرف کنند و چون در اين 
سنین، دستگاه گوارش بخصوص معده ضعیف است، غذا بايد در 
پز،  نیم  تخم مرغ  زرده  شود.  خورده  به دفعات  و  وعده  چهار  سه 
آبگوشت کم چرب، نان خوب پخته شده، گوشت بره، جوجه مرغ 
يا خروس، گوشت کبک، شیر گرم و عسل، حريره بادام و حلیم 
ارزش  و  خوب  هضم  که  است  غذاهايی  بهترين  گندم  کم چرب 
غذايی باال دارد. همچنین نوشیدن شیر را به شرطی که با بدن سالمند 
سازگار باشد و تولید نفخ نکند، به دلیل رطوبت متعادلی که دارد، 

مناسب مزاج سالمندان می باشد.
توجه به تغذيه سالمندان به دلیل تغییر نیازهای تغذيه اهمیت دارد. 
رعايت اصول تغذيه صحیح سالمندان سبب می شود فرد سال های 
عمر خود را با سالمت و نشاط و راحتی بیشتری طی نمايد و کمتر 
باال، چربی خون  بیماری های شايع همچون فشار خون  در معرض 

باال، ديابت و پوکی استخوان قرار بگیرد.
نیازهای تغذيه ای سالمندان را میتوان در انرژی، پروتئین، ويتامین، 

مواد معدنی، مايعات، و فیبر غذايی دسته بندی کرد.
منیره کريمی -مراقب سالمت پايگاه سالمت بزنجان

لوکمیا  يا  لوسمی  يا  يا چنگار خون  سرطان خون 
مغز  از  معموالً  که  است  سرطان  انواع  از  گروهی 
شکل گیری  باعث  و  می شود  شروع  استخوان 
تعداد زيادی گلبول سفید غیرطبیعی می گردد. اين 
تشکیل  کامل  صورت  به  خونی  سفید  گلبول های 
نشده اند و به آن ها بالست يا سلول های لوکمی يا 
بیماری  اين  نشانه های  سرطان خون گفته می شود. 
شامل مشکالت خونريزی و کبودشدگی، احساس 
عفونت  افزايش  خطر  و  تب  شديد،  خستگی 
می شود. اين نشانه ها به دلیل نبوِد سلول های خونی 
با  بیماری  اين  تشخیص  می شوند.  ايجاد  طبیعی 
استخوان  مغز  بیوپسی  و  آزمايش خون  از  استفاده 

صورت می گیرد.
در حالی که عامل اصلی و واقعی بیماری سرطان 
بر  پزشکان  و  دانشمندان  اما  است؛  ناشناخته  خون 
اين باورند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی 
شامل  خطر  عوامل  دارند.  نقش  بیماری  اين  در 
مواردی همچون سیگار کشیدن، پرتو يونی، برخی 
مواد شیمیايی )از قبیل بنزين(، سابقه شیمی درمانی 
خانواده  در  که  می شود.افرادی  داون  نشانگان  و 
خود سابقه بیماری سرطان خون را داشته اند، بیشتر 
استفاده  دارند.  قرار  به سرطان خون  ابتال  در خطر 
از حشره کش های خانگی احتمال ابتالی کودکان 
به سرطان خون را 47 درصد و لنفوم را 43 درصد 

مدرسه  محققان  مطالعات  می دهند.  افزايش 
بهداشت عمومی بوستون آمريکا نشان می دهد که 
بیشتر  کودکان  بدن  بر  کش ها  آفت  مخرب  تأثیر 
کودکان  ايمنی  سیستم  زيرا  است؛  بزرگساالن  از 
هنوز به طور کامل رشد نکرده است و نمی تواند سم 

زدايی کند.
حاد  لوسمی  خون:  سرطان  اصلی  نوع  چهار 
میلوئیدی  حاد  لوسمی   ،)ALL( لنفوئیدی 
و   )CLL( لنفوئیدی  مزمن  لوسمی   ،)AML(
انواع  همچنین   .)CML( میلوئیدی  مزمن  لوسمی 
ديگری هم هستند که رواج کمتری دارند. سرطان 
خون بخشی از يک گروه وسیع تر به نام نئوپالسم 
سیستم  و  استخوان  مغز  خون،  شامل  که  است 
بافت های  تومورهای  به  که  می شود  لنفوئیدی 

خون ساز و لنفوئیدی معروف هستند.
درمان اين بیماری شامل ترکیب هايی از روش های 
هدفمند،  درمان  پرتودرمانی،  شیمی درمانی، 
تسکینی  مراقبت  همچنین  و  استخوان  مغز  پیوند 
می شود. انواع خاص بیماری سرطان خون با انتظار 
هوشیارانه درمان می شود. خون يا فرآورده پالکتی 
نیاز  مورد  است  ممکن  درد  کلینیک  همچنین  و 
تسکینی  مراقبت  که  دارد  امکان وجود  اين  باشد. 
الزم  بیماری  کنترل  برای  تالش  »بدون«  يا  »با« 
باشد. موفقیت در درمان به نوع سرطان خون و سن 

کشورهای  در  درمان  نتیجه  دارد.  بستگی  شخص 
بقای  میزان  میانگین  يافته است.  بهبود  توسعه يافته 
در  است.  درصد   57 متحده  اياالت  در  ساله  پنج 
پنج  بقای  میزان  سال،  پانزده  از  کمتر  کودکان 
ساله بیش از 60 تا 85 درصد است که اين امر به 
بستگی داردو در مردان و زنان  نوع سرطان خون 
افرادی  در  است.  بین  40درصدتا  50درصد  بالغ 
که دچار لوسمی حاد هستند و بعد از پنج سال از 
سرطان  بازگشت  امکان  می يابند،  رهايی  سرطان 

نامحتمل است.
نفر در  در سال 2012 سرطان خون در 352 هزار 
مرگ  باعث  میان  اين  از  و  شد  ايجاد  دنیا  سراسر 
معمول ترين  بیماری  اين  گرديد.  نفر  هزار   265
نوع سرطان در میان کودکان است که سه چهارم 
و  می افتد  اتفاق  کودکان  در  خون  سرطان  موارد 
 )ALL( حاد  لنفوبالستی  لوسمی  نوع  از  همگی 
انواع سرطان خون در  90 درصد  تقريباً  اما  است. 
بزرگساالن تشخیص داده می شود که انواع لوسمی 
حاد میلوئیدی )AML( و لوسمی لنفوسیتی مزمن 
)CLL( معمول ترين انواع در بزرگساالن می باشند. 
اتفاق  بیشتر  بیماری در کشورهای توسعه يافته  اين 

می افتد
حسین شکوه سلجوقی)آزمايشگاه مرکزی 
بیمارستان آيت ا...کاشانی(

درباره دیابت بیشتر بدانیم
ديابت بر اثر قطع تولید انسولین و يا عدم کارکرد مناسب آن در 
غذايی  مواد  که  است  هورمونی  انسولین  آيد.  می  وجود  به  بدن 
قندی و نشاسته و… را در بدن به انرژی تبديل می نمايد. تاکنون 
علت بروز اين بیماری کشف نشده است ولی گمان می رود که 
زمینه مساعد ژنتیکی و عوامل محیطی همچون چاقی و بی تحرکی 

در ابتال به اين بیماری نقش موثری داشته باشد.
در آزمايش قند خون دو ساعته، ابتدا به صورت ناشتا و سپس دو 
ساعت بعد از نوشیدن 75 گرم پودر گلوکز، میزان گلوکز موجود 
آزمايش  اين  نتیجه  چنانچه  شود.  می  گیری  اندازه  شما  خون  در 
عددی بین 140 تا 199 باشد، بیانگر ديابت پنهان و اگر 200 يا بیشتر 

از آن باشد، ابتاليتان به ديابت را نشان می دهد.
انواع ديابت

 ديابت نوع1: در اين دسته از مبتاليان، تولید انسولین در بدن به طور 
کامل قطع می شود، در نتیجه قند موجود نمی تواند وارد سلولها 
شده و انرژی بدن را تامین نمايد و همین مسئله افزايش شديد قند 
خون را سبب می شود.حدود 5درصد تا 10درصد کل ديابتی ها، 

مبتاليان نوع 1 تشکیل می دهند.
 ديابت نوع 2: در اين دسته از مبتاليان، بدن نسبت به انسولین مقاوم 
تاثیری برروی جذب  انسولین ترشح شده  می شود در اين حالت 

قند ندارد و يا ترشح آن به میزان کافی صورت نمی گیرد.
زمان  طول  در  بانوان  کل  از  4درصد   حدود  حاملگی:  ديابت   

بارداری موقتاً به اين نوع ديابت مبتال می شوند.
 نشانه های ديابت؛ 5 نشانه ای که زنگ خطر را به صدا در می آورد

1. شخص متوجه تغییرات پوستی ناخوشايند می شود
2. بینايی فرد بدون هیچ دلیلی بهتر می شود

3. شخص دچار خارش ها ی متناوب و شديد می شود
4. شنوايی فرد کمتر می شود

5. فرد خروپف می کند
اسماعیل عباسی- بهورز خانه بهداشت مدروان

تشنج

سرطان خون

 استاندار کرمان: 

پروژه انتقال آب از خلیج فارس به کرمان طبق برنامه زمان بندی پیش نمی رود 
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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 139860319013000080مورخ 1398/03/20هیأت اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمدرضا سارونه فرزند جعفرقلی به شماره شناسنامه 
از  از بافت  در ششدانگ  يک باب خانه به مساحت 308/35 مترمربع قسمتی  3120123161 صادره 
پالک 795- اصلی قطعه يک بخش 40 کرمان واقع در بافت بلوار امام حسین کوچه شماره 8 خريداری 
از مالک رسمی  خانم اقدس ناظم پور مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/8/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/13

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف55(

آگهي حصروراثت
خانم بی بی کوچک مقصودی نژاد فرزند شکرا... داراي شناسنامه 3130308865 به شرح دادخواست 
شماره 980659 مورخ 98/8/18 توضیح داده شادروان نزهت شکیبا فرزند نعمت ا... به شناسنامه 427 

در تاريخ 97/2/31 درروستای دشت آب فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- بی بی کوچک مقصودی نژاد به ش ملی 3130308865 متولد 1309مادر متوفی.

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

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سکینه آبساالن - دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   3120048739 شناسنامه  داراي  ا...  عزيز  فرزند  تکلو  محسنی  امین  آقای 
980641 مورخ 98/8/13 توضیح داده شادروان عزيزا...محسنی تکلو فرزند حمدا... به شناسنامه 92 در 

تاريخ 98/8/5 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- ماشاءا... محسنی تکلو به ش ملی 3130814388 متولد 1338فرزند متوفی.

2- زهرا محسنی تکلو به ش ملی 3130125231 متولد 1339فرزند متوفی.
3- فاطمه محسنی تکلو به ش ملی 3130869409 متولد 1352فرزند متوفی.
4- وحید محسنی تکلو به ش ملی 3130917659 متولد 1358فرزند متوفی.
5- مريم محسنی تکلو به ش ملی 3130950710 متولد 1360فرزند متوفی.

6- مهديه محسنی تکلو به ش ملی 3131516313 متولد 1364فرزند متوفی.
7- امین محسنی تکلو به ش ملی 3120048739 متولد 1369فرزند متوفی.

8- روح انگیز براتی فتح آبادی به ش ملی 3130785620 متولد 1331همسر متوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  يکي  در  نوبت  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سکینه آبساالن- دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای عبدالستار شهابی رابری فرزند امرا... داراي شناسنامه 5830020939 به شرح دادخواست شماره 
980407 مورخ 98/8/20 توضیح داده شادروان امرا... شهابی رابری فرزند حبیب ا... به شناسنامه 105 در 

تاريخ 98/7/12 درشهر رابر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- عبدالستار شهابی رابری به ش ملی 5830020939 متولد 1372 فرزند متوفی.

2- نساء زينلی کرمانی فرزند رضا به ش ملی 5839798061 متولد 1318مادر متوفی.
3- گیتی زينلی کرمانی فرزند ماشاء ا... به ش ملی 5839855332 متولد 1348همسر متوفی.

4- فاضله شهابی رابری به ش ملی 3120063886 متولد 1369فرزند متوفی.
5- حوريا شهابی رابری به ش ملی 5830091143 متولد 1382فرزند متوفی.

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

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

در اجرای ماده 10 آئین نامه اجرايی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی و حمايت از تولید عرضه مسکن مصوب 
88 بدين وسیله آگهی تحديد حدود رقبات ذيل واقع در 
منتشر و عملیات  ارزوئیه  به شهر  بخش 41 کرمان مربوط 
تحديدی آن از ساعت 8 صبح روزهای تعیین شده شروع 

و بعمل خواهد آمد.
1-پالک 118 فرعی از 36- اصلی خانم شوکت صفاری 
 234/99 مساحت  به  خانه  ششدانگ  رحمن  فرزند  پور 
مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان گلشهر کوچه شهیدغیاثی.

روزشنبه 98/9/16
دهقانی  علی  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   363 پالک   -2
مساحت  به  خانه  ششدانگ  کرامت  فرزند  ارزوئیه 
158/74مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان امام- کوچه شماره 

يک.
روزشنبه 98/9/16

نیکوئی  اصغر  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   399 پالک   -3
فرزند امیدعلی ششدانگ خانه به مساحت 384/82 مترمربع 

واقع در ارزوئیه خیابان برق کوچه شهید اشرفی شماره 9.
روزشنبه 98/9/16

4- پالک 433 فرعی از 36- اصلی آقای علیباز علی پور 
 491/69 مساحت  به  خانه  ششدانگ  میرزا  فرزند  اشرفی 

مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان برق.
روز شنبه 98/9/16

5- پالک 465 فرعی از 36- اصلی خانم زهره بیگم قرشی 
فرزند سید ابوالمعصوم ششدانگ خانه به مساحت 598/58 

مترمربع واقع درارزوئیه جاده سلطان آباد کوچه قرشی .
روز شنبه 98/9/16

6- پالک 480 فرعی از 36- اصلی آقای علی حمزه نژادی 
فرزند ذبیح ا... ششدانگ خانه به مساحت 126/62 مترمربع 

واقع در ارزوئیه خیابان امام کوچه شرکت تعاونی.
روز شنبه 98/9/16

7- پالک 505 فرعی از 36- اصلی آقای حسین اسدالهی 
فرزند اسد ششدانگ خانه به مساحت 146/35 مترمربع واقع 

در ارزوئیه شهرک سنگی.
روز يکشنبه 98/9/17

قادری  محرم  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   538 پالک   -8
فرزند درويش ششدانگ خانه به مساحت 311/24 مترمربع 

واقع در ارزوئیه روبروی حسینیه سیدالشهداء.
روز يکشنبه 98/9/17

نیکوئی  از 36- اصلی آقای شهرام  9- پالک 589 فرعی 
فرزند دادخدا ششدانگ خانه به مساحت 251/12 مترمربع 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی. 
روز يکشنبه 98/9/17

10- پالک 615 فرعی از 36- اصلی آقای مراد علی پور 
به مساحت  مغازه  باب  میرزا ششدانگ يک  فرزند  اشرفی 

31/21 مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان امام. 
روز يکشنبه 98/9/17

11- پالک 622 فرعی از 36- اصلی آقای محمود شجاعی 
مترمربع   72/58 مساحت  به  مغازه  ششدانگ  احمد  فرزند 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی .
روز يکشنبه 98/9/17

بیژنی  ابراهیم  از 36- اصلی آقای  12- پالک 650 فرعی 
به مساحت 459/67 مترمربع  فرزند محمد ششدانگ خانه 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی. 
روز يکشنبه 98/9/17

فتحی  رشید  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   659 پالک   -13
 464/06 مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  زاده 
اشرفی  شهید  کوچه  برق  خیابان  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع 

شماره 4
روز يکشنبه 98/9/17

اعظم  علی  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   678 پالک   -14
پورفرزند يدا... ششدانگ مغازه به مساحت26/40 مترمربع 

واقع درارزوئیه – شاهماران خیابان امام 
روز دوشنبه 98/9/18

حسنی  حسن  آقای  اصلی   -36 از  فرعی  پالک682   -15
 979/76 مساحت  به  خانه  ششدانگ  حیدر  فرزند  دهقان 

مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان امام کوچه شماره 4.
روز دوشنبه 98/9/18

از 36- اصلی آقای سعید فالحی  16- پالک 688 فرعی 
مترمربع   398/33 مساحت  به  خانه  فرزند حسن ششدانگ 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
روز دوشنبه 98/9/18

17- پالک 690 فرعی از 36- اصلی خانم زيور پوردخانه 
سلجوقی فرزند علیداد ششدانگ خانه به مساحت 434/24 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی خیابان ياس 
روز دوشنبه 98/9/18

18- پالک 693 فرعی از 36- اصلی آقای علی رضازاده 
جبالبارزی فرزند احمد ششدانگ خانه به مساحت 412/58 
پشت  کوچه  سنگی  شهرک  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع 

پاسگاه.
روز دوشنبه 98/9/18

19- پالک 698 فرعی از 36- اصلی خانم رقیه سلجوقی 
خوشکار فرزند فتح ا... ششدانگ خانه به مساحت 251/40 
مترمربع واقع در شاهماران خیابان برق کوچه شهید اشرفی 

انتهای کوچه.
روز دوشنبه 98/9/18

سکینه  خانم  اصلی   -36 از  فرعی   699 پالک   -20
مساحت  به  خانه  ششدانگ  غالمحسین  فرزند  سلجوقی 

422/47مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
روزدوشنبه98/9/18

21- پالک 703 فرعی از 36- اصلی آقای عباس ايرانپور 
33/58مترمربع  مساحت  به  مغازه  رمضان ششدانگ  فرزند 

واقع درشاهماران خیابان امام.
روزدوشنبه98/9/18

قادری  زيور  خانم  اصلی   -36 از  فرعی   704 پالک   -22
208/49مترمربع  مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند 

واقع در ارزوئیه خیابان برق کوچه شهید اشرفی.
روزچهارشنبه98/9/20

23- پالک 705 فرعی از 36- اصلی خانم کشور گیالنی 
226/85مترمربع  مساحت  به  خانه  ششدانگ  حسین  فرزند 
واقع در شاهماران خیابان برق کوچه شهید اشرفی شماره 6.

روزچهارشنبه98/9/20
24- پالک 707 فرعی از 36- اصلی آقای داوود حاتمی 
فرزند علی ششدانگ خانه به مساحت 270/94مترمربع واقع 

در ارزوئیه شاهماران خیابان برق.
روزچهارشنبه98/9/20

پرويز  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   714 پالک   -25
مساحت  به  خانه  ششدانگ  حمدا...   فرزند  زاده  بختیاری 

433/49مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
روزچهارشنبه98/9/20

قادری  آقای جواد  اصلی  از 36-  فرعی  26- پالک 718 
145/91مترمربع  مساحت  به  خانه  ششدانگ  محرم  فرزند 
واقع در ارزوئیه خیابان امام کوچه شماره 11 جنب حسینیه 

سیدالشهداء .
روزچهارشنبه98/9/20

شوکت  خانم  اصلی   -36 از  فرعی   721 پالک   -27
مساحت  به  خانه  ششدانگ  رحمن  فرزند  پور  صفاری 

265/53مترمربع واقع در ارزوئیه کوچه شهیدغیاثی.
روزچهارشنبه98/9/20

28- پالک 724 فرعی از 36- اصلی خانم مهديه اباذری 
فرزند کرامت ششدانگ خانه به مساحت 293/06مترمربع 

واقع درشاهماران خیابان شهید اشرفی.
روزپنجشنبه98/9/21

جمهوری  دولت  اصلی   -36 از  فرعی   725 پالک   -29
جمهوری  انتظامی  نیروی  نمايندگی  به  ايران  اسالمی 
به  محصور  زمین  قطعه  يک  ششدانگ  ايران  اسالمی 
کمربندی  ارزوئیه-  در  واقع  مترمربع   4555/82 مساحت 

بلوار آيت ا... خامنه ای 
روزپنجشنبه98/9/21

حمزه  سرور  خانم  اصلی   -36 از  فرعی   726 پالک   -30
نژاد فرزند سعیدخان  ششدانگ خانه به مساحت 391/98 
اشرفی  شهید  کوچه  برق  خیابان  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع 

شماره 9.
روزپنجشنبه98/9/21

31- پالک 729 فرعی از 36- اصلی آقای رضا رمضانی 
نژاد فرزند حسن ششدانگ خانه به مساحت 261/27مترمربع 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
روزپنجشنبه98/9/21

بهروز شرفی  آقای  اصلی  از 54-  فرعی  32- پالک 132 
 362/26 مساحت  به  خانه  ششدانگ  نوروز  پورفرزند 

مترمربع واقع در ارزوئیه کوچه امامعلی حمزه ای.
روزپنجشنبه98/9/21

قادری  سمیه  خانم  اصلی   -54 از  فرعی   135 پالک   -33
فرزند عین ا... ششدانگ خانه به مساحت 479/18 مترمربع 

واقع در ارزوئیه کوچه روبروی اداره راه و شهرسازی.
روزپنجشنبه98/9/21

لذا به امالک مجاور و رقبه مذکور اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورين عملیات تحديدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشد طبق ماده 10 آئین نامه حداکثر ظرف 
تحديد  مجلس  صورت  تنظیم  تاريخ  از  روز  20/بیست 
اداره  به  مکتوب  صورت  به  را  خود  اعتراض  بايد  حدود 
ثبت اسناد و امالک ارزوئیه تسلیم نمايند و ظرف يکماه از 
تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به 
مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی تقديم دادخواست 
به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمايد . بديهی است در 
يا تحويل  و  مقرر  اعتراض در موعد  صورت عدم وصول 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقديم  عدم  گواهی 
امالک عملیات ثبتی با رعايت مقررات تعقیب خواهد شد.

تاريخ انتشار:روز چهارشنبه:98/8/22

سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ارزوئیه 

راههای افزایش شیر مادر
1-شیردهی منظم:

يکی از آسانترين و راحترين کارها اين است که شما بصور منظم 
به نوزاد خود شیر بدهید. تقريبا هر 2 تا 3 ساعت يکبار بهتر است. 
ترشح  بیشتری  شیر  کنید  پمپاژ  را  خود  سینه  بیشتر  شما  چه  هر 
کامال  نوزادتان  که  می شود  تولید  بیشتر  شیر شما  زمانی  میشود. 
گرسنه باشد. اگر شما خارج از منزل کار میکنید و مجبور هستید 
شیر خود را برای نوزاد بدوشید هر 15 دقیقه يکبار اينکار را انجام 
دوسینه  هر  همزمان  دوشیدن  باشید.  داشته  بیشتری  شیر  تا  دهید 
انجام  مطالعه  میشود. در يک  از دو سینه  بیشتر شیر  ترشح  باعث 
شده، نشان دادند که مادرانی که حداقل 8 بار در روز و يا در 100 
دقیقه در 24 ساعت شبانه روز شیر خود را خالی میکندد. دارای 

محدوده طبیعی داشتن شیر هستند.
2-خالی کردن سینه ها:

تا جايی که امکان دارد وقتی شروع به دوشیدن شیر می کنید سعی 
کنید سینه کامال خالی شود. وقتی شروع به شیر دادن نوزاد میکنید 
اگر  میکند. حتی  تولید  را  بیشتری  باشید سینه خالی شیر  مطمعن 
شیر خوردن نوزاد تمام شد و احساس کرديد که هنوز سینه های 

شما شیر دارد آن را کامال خالی کنید.
3-رژيم غذايی و سبک زندگی:

راههای افزايش شیر مادران شیرده
بدن  ماندن  آب  بی  از  و  بخوريد  آب  توانید  می  که  آنجايی  تا 
جدا بپرهیزيد. آب، شیر، آبمیوه نوشیدنی های خوبی در دوران 
اما مواد کافیین دار مانند قهوه را استفاده نکنید.  شیردهی هستند 
تنها زمانی که احساس تشنگی می کنید آب ننوشید زيرا در زمان 
های ديگر هم حتی اگر احساسش را نداريد بايد بطور منظم آب 
های  سینه  در  بیشتر شیر  ترشح  باعث  نوشیدن آب  بنوشید. خود 
شما می شود. رژيم غذايی متعادل داشته باشید ) يک نمونه رژيم 
غذايی پس از زايمان(. در برنامه غذايی خود غذاهايی مانند میوه، 
از  شود.   مصرف  روزانه  بصورت  حبوبات  و  غالت  سبزيجات، 
مصرف مواد نفاخ بپرهیزيد. ورزش را فراموش نکنید. خوراکی 
را  هرآنچه  و  سیگار  بخوريد.  را  مادر  شیر  دهنده  افزايش  های 
باعث  استراحت کنید زيرا شیر دادن   . پرهیز کنید  که دود دارد 
مصرف انرژی می شود. برخی از داروها با شیر دادن شما تداخل 
مشورت  پزشک خود  با  از مصرف  قبل  و  بشناسید  را  آنها  دارد 

کنید.
4-آرامش داشته باشید:

شیر  از  قبل  دارد.  مستقیم  ارتباط  بدن  در  شیر  تولید  با  استرس 
دادن سعی کنید خود را آرام کنید. دوش آب گرم، حرف زدن 
می  نیز  ها  سینه  ماساژ  کند.  شما کمک  به  تواند  می  دوساتان  با 
تواند هم به شما آرامش دهد و هم اينکه ذخاير شیر را در سینه 

ها افزايش دهد.
5-مکمل ها :

با  حتما  مصرف  از  قبل  بپرهیزيد.  ها  مکمل  خود  سر  استفاده  از 
يا  و  گیاهی  چاهای  ترکیبات  از  برخی  کنید.  مشورت  پزشک 
رازيانه ممکن است برای کودک مضر باشد. يکی از مکمل های 
مفید برای مادران که شیر را زياد میکند شنبلیله هست که در هر 
سنی قابل استفاده است. معموال مادران برای افزايش شیر 3 بار در 
روز وقت صبحانه، ناهار و يا شام اين مکمل را مصرف میکنند. 
برای مادران باردار و کسانی که داروی رقیق کننده خون مصرف 
میکنند، ممنوع است. قبل از مصرف اين مکمل با پزشک تغذيه 
آشنا  شیردهی  دوران  خاص  های  مکمل  با  کنید.  مشورت  خود 

شويد.
6- تماس پوست به پوست

در آغوش گرفتن نوزاد و تماس پوست مادر با پوست نوزاد باعث 
باعث  به پوست  تماس پوست  مادر می شود.  تولید شیر  افزايش 
به  و  شود  می  شیر  تولید  برای  نیاز  مورد  های  هورمون  تحريک 
افزايش وزن نوزاد و احساس امنیت او در آغوش شما کمک می 

کند. 7- بهترين موقعیت شیردهی
شیر  درستی  به  نوزاد  شود  می  باعث  شیردهی  خوب  موقعیت 
بخورد و سینه را تحريک کند شیر را آزاد کند. هر چقدر شیر 
موقعیت  شود.  می  آن  جايگزين  بیشتری  شیر  شود،  آزاد  بیشتر 
خوب شیردهی حالتی است که بیشترين بافت سینه مادر در دهان 
بسیار مهم  نه فقط نوک سینه. موقعیت خوب  بگیرد؛  قرار  نوزاد 
است زيرا نوزاد می تواند سینه را کامل در دهان قرار دهد، راحت 
است و احساس پايداری دارد. هنگامی که کودک به خوبی شیر 
می خورد، صدای قورت دادن شیر را می شنويد و مکث های او 
آسیب  باعث  نبايد  شیردهی  بینید.  می  را  شیر خوردن  هنگام  در 
به سینه و يا درد شود. درد و يا آسیب به نوک سینه نشان دهنده 

موقعیت اشتباه در حین شیردهی است.
فاضله منظری توکلی )ماما بیمارستان خاتم االنبیاء(

آمادگی اولیه برای دوشیدن شیر:
شیر  دوشیدن  برای  توان  می  را  روز  از  زمانی 
انتخاب کرد که پستان پر از شیر باشد. در بیشتر 
مادران صبح ها پستان ها پرتر است ولی عمال در 
هر موقعس از روز می توان پستان ها را دوشید. 
تغذيه  وعده  هر  از  بعد  توان  می  مثال  برای 

شیرخوار ، شیر اضافی را دوشید و دخیره نمود.
 بهتر است 10 تا 20 دقیقه قبل از شروع دوشیدن 
شیر، مادر کمی استراحت کند . يک لیوان شیر، 
بخورد.  سوپ  يا  رنگ  کم  چای   ، میوه  آب 
مايعات گرم بیشتر از مايعات سرد به ترشح شیر 

کمک می کنند.
روند  می  بکار  شیر  دوشیدن  برای  که  وسايلی 
بايد تمیز باشند. شیر مادر را می توان با دست يا 
وسیله مکانیکی مثل  پمپ يا شیردوش های نوع 
دستی و يا برقی دوشید. اين وسايل بعد از هر بار 
بايد فورا شسته شوند. )شیر دوش های  استفاده 
حتی  است  بهتر  و  نیستند  مناسب  خیلی  دستی 
اامقدور مورد استفاده قرار نگیرند( دست ها را 
بايد با آب و صابون ،  ولی پستان را فقط با آب 
ساده شستشوداد و از بکار بردن هر گونه کرم ، 

لوسیون ، روغن و ... پرهیز کرد.
موقع دوشیدن شیر، مادر بايد در وضعیت راحتی 
باشد، بهتر است بنشیند و اگر ممکن است ،  پاها 
و  ساکت  بايد  نیز  محیط  بگذارد.  باال  کمی  را 

يا  و  تلفن  زنگ  درآمدن  صدا  به  و  باشد  آرام 
زنگ منزل و ساير امور باعث قطع دوشیدن شیر 

نشود.
هنگام دوشیدن شیر، اگر مادر به کودکش فکر 
کند و يا تصور شیر دادن و در آغوش گرفتن او 
را داشته باشد به ترشح و جاری شدن شیر کمک 
می شود. کنار کودک نشستن و به او نگاه کردن 

نیز همین اثر را دارد.
رای بهتر جريان يافتن شیر ، توصیه می شود يک 
حوله گرم و مرطوب به مدت 5 تا 10 دقیقه روی 
پستان و نوک آن قرار داده شود . حمام کردن 
يا ماساژ دادن هم به اين کار کمک می کند ،  
بدين ترتیب که :  يک دست زير پستان و دست 
ديگر باالی آن قرار گیرد. با حرکت يک يا هر 
دو دست هم زمان با هم از طرف قفسه سینه به 
نوک زير پستان مچاری شیر لمس شده و شیر 
به طرف مخازن آن که در زير هاله پستان قرار 

دارند، جريان پیدا می کند.
يا  بايد ذخیره و  شیر دوشیده شده مادر چگونه 

فريز کرد؟
ظرف های پالستیکی برای جمع آوری و ذخیره 
نه  هستند،  ای  شیشه  های  ظرف  از  بهتر  شیر 
فقط به دلیل ديرتر شکستن ، بلکه به آن خاطر 
در  موجود  سفید  گلبولهای  يا  ها  لکويست  که 
چسبند  می  ای  شیشه  ظرف  جدار  به  مادر  شیر 

لیوان و  از دست می دهند.  را  و خاصیت خود 
شیر  کردن  ذخیره  و  دوشیدن  برای  که  بطری 
قبال  بايد  ، همیشه  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد 
مورد  شدن  خنک  از  پس  و  شوند  جوشانده 
بايد  را  دوشیده  شده  گیرند، شیر  قرار  استفاده  
بالفاصله داخل يخچال و يا فريزر قرار داد. شیر 
به شرطی  اتاق  در درجه حرارت  دوشیده شده 
شوفاژ  يا  و  چراغ  ، گرمای  آفتاب  از  دور  که 
باشد، حداکثر 6 تا  8 ساعت قابل استفاده است 
درجه  در  که  ، شیری  داشت  توجه  بايد  ولی 
قابل  ديگر  باشد  شده  نگهداری  اتاق  حرارت 
می  را  شده  دوشیده  شیر   .. نیست  کردن  فريز 
توان تا 48 ساعت در بخچال نگهداری نمود و يا 
ظرف 30 دقیقه اول در يخچال گذاشت ،  سپس 
به کار  فريزر کردن  برای  فريز کرد. ظرفی که 
پر شود  از شیر  تا سه چهارم  بايد فقط  می رود 
تا جای يخ زدن نیز داشته باشد. بهتر است روی 
ظرف ، تاريخ دوشیدن  شیر هم ثبت شود تا در 
هر بار استفاده ، اول شیرهای قديمی تر مصرف 
قسمت  در  مادر  شیر  که  صورتی  در  گردد. 
و  هفته  دو  تا  شود،  نگهداری  يخچال  جايخی 
در فريزرهای معمولی ) 18 – درجه ( تا 3 ماه و 
درفريزرهای صنعتی ) 32 – درجه سانتی گراد( 

تا 6 ماه قابل استفاده است .
سمانه محمدی)ماما بیمارستان خاتم االنبیاء(

شیر مادر بهترين غذا و راه تغذيه ای برای نوزادان 
کنار  در  مغذی  ماده   400 حداقل  وجود  است. 
بیماری در شیر  با  مبارز  ترکیبات  و  ها  هورمون 
مادر وجه تمايز آن با شیر خشک می باشد. شیر 
مادر با ارزش غذايی باال به هنگام رشد نیازهای 
بهبود  کودک شما را هم برطرف خواهد کرد. 
رشد شناختی کودک شما و همچنین هوشمندی 
شیر  با  تغذيه  توسط  زيادی  حدود  تا  کودکان 

مادر امکان می پذيرد.
اهمیت تغذيه با شیر مادر, تغذيه با شیر مادر, شیر 
مادر, بهترين غذای کودک, شیردهی, مشکالت 

شیردهی مادران
ابتدايی  سالهای  در  بیماريها  به  نوزادان  ابتالی 
يابد، در صورتیکه منحصراً  زندگی کاهش می 
و  نوزادان  به  شیردهی  کنند.  تغذيه   شیرمادر  با 
و  راحت  و  آسان  مادران  برخی  برای  کودکان 
پس  باشد.  می  دشوار  بسیار  ديگر  برخی  برای 
بستری  بیمارستان  در  مدتی  مادران  زايمان  از 
هنگام  به  مشکالتی  دچار  برخی  و  بود  خواهند 
شیردهی شده که پرستار بچه با ارائه راهکارهای 
و  موارد  مستقیم  نظارت  با  همچنین  و  مفید 
مشکالت دورمانده از چشم مادر را نیز برطرف 

می کند.
بیماريهای  از  ناشی  میر  و  موجب کاهش مرگ 

کودکان می گردد
تمام نیازهای شیرخواردر 6 ماه اول تولد به غذا و 
مايعات را به تنهايی تامین می کند. هنگام شروع 
از  نیز  ماهگی(   6 پايان  از  )پس  تکمیلی  تغذيه 
در  که  بطوری  است  برخوردار  خاصی  اهمیت 
سال اول زندگی غذای اصلی شیرخوار محسوب 
شده و در سال دوم نیز يک سوم نیازهای تغذيه 

ای کودک را با بهترين کیفیت فراهم می کند.
با شیر مادر بهترين الگوی رشد و تکامل  تغذيه 

کودکان را فراهم می کند.
عوامل ضد عفونت موجود در اين مايع بی نظیر، 
چون  شیرخوار  به  مرتبط  بیماريهای  بسیاری  از 
و  اسهال  گوش،  عفونت  آلرژی،  اگزما،  آسم، 
حفاظت   ... و  تنفسی  و  گوارشی  های  عفونت 

می کند.
و  بیماری  احتمال  کاهش  با  بزرگسالی  دوران 
عروقی،  قلبی  بیماريهای  چاقی،  های  عوارض 
در   ... و  ديابت  سرطان،  انواع  باال،  خون  فشار 
صورت تغذيه ابتدايی نوزادان با شیر مادر همراه 

خواهد بود.

شیر هر مادری برای فرزند خودش بهترين است 
شیرخوار  نیازهای  تغییر  براساس  آن  ترکیب  و 
برحسب سن و حتی در هروعده تغییر می کند. 
ضد  عوامل  حاوی  آغوز  يا  اول  روزهای  شیر 
برابر  در  نوزاد  محافظت  برای  بسیاری  عفونت 
او  ايمنی  سیستم  هنوز  چراکه  است  ها  بیماری 

تکامل نیافته است.
به رشد و تکامل فک و صورت کمک کرده و 

از پوسیدگی دندان پیشگیری می کند.
باالتر و کسب مهارت  بهتر، هوش  امکان تکلم 
های تکاملی و تحصیلی بهتر را در آينده فراهم 

می کند.
و  نزديکی  صمیمیت،  گرما،  ی  کننده  تامین 
با بهره مندی از شیر  تماس مادر و فرزند است. 
مادر و برقراری پیوند عاطفی مستحکم و متقابل 
شناختی  و  روحی  تکامل  به  شیرخوار،  و  مادر 
کودک کمک می شود و بهترين عامل سالمت 
او است. اين کودکان  عمومی و رشد و تکامل 
در آينده از تعادل روانی مناسب تری برخوردار 

خواهند بود.
خاتم  بیمارستان  گوغری)ماما  جعفری  زهرا 
االنبیاء(

پیشگیری از آنفوالنزا با خود مراقبتی، شستشوی دستها و 
رعایت آداب تنفسی اهمیت بسیاری دارد

هوا  شدن  سردتر  با  و  داريم  قرار  کشور  در  آنفوالنزا  فصل  ابتدای  در 
بیشتر  بیماری  اين  يه  ابتال  افزايش  احتمال  آينده  های  هفته  و  روزها  طی 
که  است  مسری  به شدت  و  ويروسی  بیماری  يک  آنفوالنزا  شد.  خواهد 
از طريق قطرات تنفسی و نیز دست آلوده از فردی به فرد ديگر انتقال پیدا 
می کند و رعايت بهداشت می تواند تا حد بسیار زيادی از شیوع بیماری 
جلوگیری کند. آنفوالنزا از نظر ظاهری در ابتدا شبیه يک سرماخوردگی 
جلوه می کند. بیمار مبتال، تب باال، درد و کوفتگی بدن، سرفه، گلو درد و 
آبريزش بینی و گاهی تهوع، اسهال و استفراغ دارد.افراد باالتر از 65 سال، 
کودکان زير 5 سال، مبتاليان به بیماری های قلبی و ريوی مزمن، خانم های 
دلیل دچار  به هر  نارسايی کلیه و کسانی که  و  ديابت  به  مبتاليان  باردار، 
هستند  درمان  تحت  که  سرطان  به  مبتاليان  و  هستند  ايمنی  سیستم  نقص 
آنفوالنزا شديدتر  افراد  اين  در  باشند:  می  افراد در معرض خطر  از جمله 
و پرعارضه تر است و چنانچه به موقع تحت درمان قرار نگیرند، منجر به 
مرگ می شود. مهم ترين عارضه آنفوالنزا گرفتاری دستگاه تنفسی است 
که منجر به ايجاد ذاته الريه می شود. اين روزها اين بیماری در استانهای 
کرمان و سیستان و بلوچستان بیش از استانهای ديگر بوده است انتظار می 
رود بیماری ظرف هفته های آينده در ساير نقاط کشور نیز افزايش يابد. 
افرادی که از خارج از مرزها در حال بازگشت به کشور هستند و مسیرهای 
باشند.  مراقب  بیشتر  بايد  دارند  ای  زمینه  بیماری  و  اند  طوالنی طی کرده 
با  دادن  دست  و  بوسیدن  از  بیماری  به  مشکوک  يا  بیماری  به  مبتال  افراد 
يکديگر جدا خودداری کنند از هرگونه خود درمانی خودداری نموده و 
با تشخیص پزشک تحت  مبتاليان الزم است  نمايند و  به پزشک مراجعه 
درمانهای دارويی ويژه قرار گیرند. شستشوی دستها با آب و صابون برای 
بیماری بسیار ضروری است، رعايت آداب تنفسی يعنی  پیشگیری از اين 
استفاده از دستمال در هنگام عطسه و سرفه و قراردادن دستمال در کیسه 
العاده زيادی  پالستیکی و سپس قراردادن آن در سطل زباله اهمیت فوق 
در پیشگیری از بیماری دارد.رعايت فاصله حداقل يک متری با بیمار مبتال 
بسیار ضروری است و فرد مبتال بايد به اندازه کافی استراحت نمايد بنابراين 
بايستی از حضور در مدرسه يا محل کار تا زمان بهبودی، خودداری شود. 
با شستن مرتب دستها با آب و صابون 50تا 70 درصد می توان از بروز ابتال 
به  انتشار و ورود میکروب ها  اينکه از  به آنفلوالنزا جلوگیری کرد. برای 
بدن جلوگیری کنیم بايد دستهای خود را به طور مرتب بشويیم . بنابر اعالم 
مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمريکا، 80درصد بیماری ها از راه دست 
های آلوده منتقل می شوند. شستن مداوم دست ها به نحو درست با آب 
و صابون بالغ بر 50 تا 70 درصد میزان ابتال به بیماری آنفلوالنزا را کاهش 
بیماری  دچار  که  افرادی  تا  شود  می  توصیه  همواره  همچنین  دهد.  می 
کنند.  جلوگیری  بیماری  اين  بیشتر  اشاعه  از  بهداشت  رعايت  با  اند  شده 
همراه داشتن محلول ضدعفونی کننده دست: هنگامی که به آب و صابون 
دسترسی نداريد محلول های ضدعفونی کننده يا دستمال های الکلی گزينه 
ها  مالیدن دست  از  ها هستند.پرهیز  برای ضدعفونی کردن دست  مناسبی 
و  بینی  و غشاء چشم،  راه مخاط  از  معموالً  آنفوالنزا  ويروس  به صورت: 
دهان وارد بدن می شود. اگر قصد داريد صورتتان را لمس کنید حتماً قبل 
از مالیدن دست به صورت آن ها را خوب بشويید تا بدين ترتیب احتمال 
انتقال میکروب ها به صورت خود را به حداقل برسانید. مراقبت به هنگام 
استفاده از وسايل مشترک: دستگیره های در، نرده ها، دسته های صندلی، 
سطح روی پیشخوان ها و نوشت افزارها بدون شک آلوده به انواع میکروب 
ها هستند. پس بعد از تماس با آن ها بالفاصله دست های خود را با آب و 
صابون بشويید. ويروس آنفوالنزا قادر است بیش از 48 ساعت در خارج از 
بدن انسان به حیات خود ادامه دارد . پس هر وسیله ای که دست ديگران 
به آن خورده باشد، در معرض آلودگی است. پرهیز از تماس با مبتاليان به 
آنفوالنزا: از تماس نزديک با مبتاليان به آنفوالنزا اجتناب کنید اين تماس 
در  ها  آن  با  ناچاريد  اگر  باشد.  معمولی  دادن  تواند حتی يک دست  می 
تماس باشید پس از آن حتماً دست هايتان را به دقت با آب و صابون بشويید 
به نظر می رسد اکنون ديگر اهمیت شست و شوی دست ها را به خوبی 
درک کرده باشید. پرهیز از استعمال دخانیات: استعمال دخانیات نیز عامل 
ها،  باکتری  ورود  از  که  است  تنفسی  مجاری  مخاط  و  ها  مژک  تخريب 
میکروب ها و ويروس ها به بدن جلوگیری می کنند و همین امر خطر ابتال 
به آنفوالنزا تشديد می کند. تقويت سیستم ايمنی بدن: سیستم ايمنی، بدن 
را در مقابل باکتری ها، ويروس و... محافظت می کند، هرچه مقاومت آن 
باالتر باشد، درصد ابتال به امراض کمتر است، در اينجا به پنج نکته جهت 
افزايش سیستم ايمنی بدن اشاره می کنیم: 1- بهداشت خانواده 2- برنامه 
غذايی 3- مکمل های غذايی 4- خواب کافی کاهش استرس و اضطراب 
 واکسیناسیون: از آنجا که شیوع ويروس آنفوالنزا تا اواسط بهار همچنان 

ادامه دارد پس هنوز هم برای تزريق واکسن آنفوالنزا دير نشده است. 
مصرف رژيم غذايی متعادل 

)هاروارد(رعايت شیوه زندگی سالم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  بنابراعالم 
ابتال  از  نتیجه جلوگیری  در  و  بدن  ايمنی  سیستم  تقويت  برای  راه  بهترين 
به انواع آنفوالنزا است . استفاده روزانه و به جا از چهار گروه غذايی : نان 
و غالت، شیر و لبنیات، گوشت ها و پروتئین ها، سبزی و میوه های تازه 
باعث تقويت جسم و سیستم ايمنی می گردد. ورزش منظم: ورزش نه تنها 
سبب تقويت سیستم ايمنی بدن می شود بلکه طبق تحقیقات اخیر ورزش 
کردن و تحرک بدنی کافی، باعث بهبود تاثیر واکسن آنفوالنزا می شود.

کاهش  در  مهم  عوامل  از  يکی  همواره  کافی  خواب  عدم  کافی:  خواب 
ايمنی بدن و ابتال به امارض می باشد. طبق مطالعات جديد، عواملی چون 
و  کیفیت  در  کورتیزل،  و  بدن  ساز  و  سوخت  ها،  هورمون  ترشح  مقدار 
داشتن يک خواب راحت موثرند. عدم ترشح مناسب هورمون ها و اختالل 
در متابولیسم بدن، يکی از داليل اختالل در سیستم ايمنی بدن و حتی ايجاد 
سرطان محسوب می شود. ساعت خواب در شب بسیار مهم است، چرا که 
در ساعاتی خاصی از شب در خواب، غدد مربوطه ترشحات الزم را انجام 
از  موثرتر  نیمه شب،  از  قبل  انجام شده، خواب  تحقیقات  می دهند، طبق 
خواب بعد از آن است.بهترين ساعات خواب، در تابستان و بهار، از 9 تا 10 
و در پايیز و زمستان، 8 تا 9 است. در واقع خواب و استراحت کافی، ارزان 
ترين راه حفظ سالمتی است.کاهش استرس: طبق آخرين آمار، استرس و 
اضطراب، عامل اصلی شش بیماری مرگ آور، شامل سکته قلبی، سرطان، 
بیماری های ريوی، اختالل و تورم کبد، تصادفات و خودکشی اعالم شده 
است. عالوه بر موارد فوق استرس مستقیماً سیستم دفاعی بدن را تضعیف 
استرس ها  بیشتر  بروز حساسیت ها می شود.  بیماری عفونی و  به  و منجر 
منشا روانی و روحی دارند بنابراين با متعادل کردن فعالیت های جسمانی، 
کاری و حتی ورزش، می توانید آرامش بیشتری را کسب کنید در صورتی 
که در هرکدام از موارد فوق، بیش از حد پیش برويد، ناخودآگاه سیستم 
ايمنی خود را تضعیف و درنتیجه سالمتی خود را تحت خطر قرار می دهیم 
سعی کنید با مروری بر برنامه های خود، اشتباهات را پیدا و اصالح کنید 
هیچ چیزی جای سالمتی را نمی گیرد. توصیه ما اين است که اگر به دلیل 
مشکالت اجتماعی و اقتصادی امروزی قادر به اجرای تمامی راهکارهای 
با  است  به ذکر  البته الزم  را رعايت کرده،  بهداشت  نیستید، حداقل  فوق 
رعايت آن ها نه تنها مانع بروز و ابتال به آنفوالنزا خواهید شد، بلکه همه 

جوانب سالمتی خود را تا آخر عمر تضمین می کنید.
مهديه نامجو باغینی- واحد آموزش و ارتقاء سالمت مرکز بهداشت بافت

آگهی تحدید حدود قانون الحاق

نحوه دوشیدن و ذخیره کردن شیرمادر

اهمیت شیر مادر
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 حکمت آید هر کجا حق داشتی

پروژه   10 ارزوئیه:  ناحیه  سپاه  فرمانده 
دست  در  ارزوئیه  در  محرومیت زدايی 
ملی  همبستگی  جهاد  طرح  داريم/  اجرا 
اجرا است بسیج سازندگی در حال   توسط 

عنوان  ارزوئیه  ناحیه  سپاه  فرمانده 
و  محرومیت زدايی  پروژه های  کرد: 
خدمات رسانی سپاه در مناطق محروم کشور 
در گام دوم انقالب شتاب گرفته است و در 
در  محرومیت زدايی  پروژه   10 حال حاضر 
به  داريم.  اجرا  در دست  ارزوئیه  شهرستان 

گزارش حکمت سرگرد پاسدار رضا اسماعیلی کاخ، 
خصوص  در  ارزوئیه  سپاه  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
ارزوئیه  شهرستان  سپاه  محرومیت زدايی  پروژه های 
اظهار داشت:سپاه پاسداران با دفاع از انقالب اسالمی 
مردم  به  خدمات رسانی  و  محرومیت زدايی  دنبال  به 
مناطق محروم کشور است. وی با اشاره بر اينکه وظیفه 
مهم دفاع هم جانبه از انقالب اسالمی، اولويت اساسی 
است بیان کرد: از مجموع پروژه های محرومیت زدايی 
مسکونی  منزل   17 ساخت  ارزوئیه،  شهرستان  سپاه 
مسکونی  منزل   5 ساخت  امداد،  کمیته  مددجويی 
توسط  که  است  سازندگی  بسیج  به  مربوط  بهزيستی 
ناحیه مقاومت سپاه شهرستان در حال اجراست و طرح 
گذشته  سال  در  که  است  مواردی  ديگر  از  جهیزيه 
 توسط ناحیه مقاومت سپاه ارزوئیه عملیاتی شده است.

10 پروژه محرومیت زدايی در دست اجرا داريم
کرد:  بیان  کاخ  اسماعیلی  رضا  پاسدار  سرگرد 
ارزوئیه  شهرستان  محروم  مناطق  در  محرومیت زدايی 
اين  و  است  شده  مردم  امیدواری  و  رضايت  موجب 
پروژه ها با روحیه جهادی و عاشورايی جهادگران، مردم 
و مديران اجرايی شهرستان در مناطق محروم، اجرايی 
شده است و 10 پروژه محرومیت زدايی ديگر توسط 
در  ارزوئیه  شهرستان  سطح  در  سپاه  مقاومت  ناحیه 
دست اجرا داريم. فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ارزوئیه 
اجرای  در  دولت  و  مردمی  به مشارکت های  اشاره  با 
پروژه های محرومیت زدايی در سطح شهرستان گفت: 
شهرستان  در  محرومیت زدايی  پروژه های  اجرای 

ارزوئیه همچنان با شتاب ادامه خواهد داشت که تالش 
پروژه های  توسعه  بتوانیم  تا  است  اين  بر  جديت  و 
برسانیم.  مطلوب  وضعیت  به  را   محرومیت زدايی 
طرح جهاد همبستگی ملی توسط بسیج سازندگی در 

حال اجرا است
وقوع  دنبال  به  کرد:  بیان  کاخ  اسماعیلی  رضا  دکتر 
ی  منطقه  در  شديد  های  خسارت  و  کشور  در  سیل 
حمیديه خوزستان، طرح جهاد همبستگی ملی توسط 
اين  است،  اجرا  حال  در  کشور  سازندگی  بسیج 
منازل  بازسازی  و  تعمیر  ساخت،  راستای  در  طرح 
آسیب ديده است. وی با بیان اينکه حضور ما در مناطق 
محروم سیل زده و آسیب ديده در لبیک به رهبر معظم 
را  ها  "مسئله سیل زده  اينکه  بر  مبنی  انقالب اسالمی 
مبادا به فراموشی بسپاريد." می باشد، خاطرنشان کرد: 
با  استان  سرتاسر  از  کرمان  استان  جهادی  گروه های 
استان  ثاراهلل  سپاه  سازندگی  بسیج  ويژه  سازمان دهی 
پس از اعالم آمادگی به نقاط مورد هدف اعزام شدند 
و اکنون در راستای اهداف طرح جهاد همبستگی ملی 
سپاه شهرستان ارزوئیه قدم برداشته است. فرمانده ناحیه 
بیان کرد: تکمیل تعداد زيادی  مقاومت سپاه ارزوئیه 
منزل مسکونی توسط بسیجیان و پاسداران انجام گرفته 
توسط  مسکونی  منزل  مسکن  ساخت  پروژه  و  است 
سپاه  بسیج  مقاومت  کرمان_ناحیه  استان  ثاراهلل  سپاه 
شهرستان ارزوئیه در منطقه حمیديه تا تکمیل مسکن 
مسکن  واحد  يک  تکمیل  کنون  تا  و  دارد  ادامه  ها 
توسط بسیجیان و سپاهیان شهرستان ارزوئیه در منطقه 

حمیديه را شاهد بوده ايم.

اطالعیه 
رزمايش الی بیت المقدس بسیج با حضور گردانهای بیت المقدس، کوثر 
و امام حسین )ع( در تاريخ های 23 و 24 آبان ماه 98 در اردوگاه قدس 

سپاه شهرستان بافت برگزار می گردد.
ناحیه مقاومت بسیج سپاه بافت 

با محوريت کلزا در  پايیزه  ريزی کشت  برنامه  جلسه 
نباتات استان،  با حضور مدير حفظ  شهرستان ارزوئیه 
اداره  ريیس  استان،  تولید  تعاونی  اتحاديه  عامل  مدير 
مسئولین  پیشرو،  تعاون روستايی شهرستان،کشاورزان 
کشاورزی،کارشناسان  جهاد  مراکز  وکارشناسان 
طرح سیماب اتحاديه تعاونی تولید استان وکارشناسان 
کشاورزی  جهاد  مديريت  محل  در  گیاهی  تولیدات 

شهرستان ارزوئیه برگزار شد.
با محوريت کلزا در  پايیزه  ريزی کشت  برنامه  جلسه 

شهرستان ارزوئیه برگزار شد
میری مدير جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: 
در اين شهرستان تغییر الگوی کشت با توسعه گلخانه 
های  دانه  توسعه کشت  هیدروپونیک،  و  های خاکی 
روغنی کلزا وآفتابگردان وکنجد ومصرف بهینه آب با 
اجرای آبیاری نواری تیپ در مزارع و افزايش عملکرد 

از اولويتهای امور اجرايی است.
کلزا  کشت  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
دو  چچم،  مانند  گندم  مقاوم  هرز  علفهای  کنترل  در 
کم  نیازآبی  گندم،  به  نسبت  کلزا  قیمت  بودن  برابر 
وافزايش  با ساير محصوالت  مقايسه  اين محصول در 
حاصلخیزی خاک و باالبردن کمیت وکیفیت گندم، 
شهرستان  کلزاکاردر  کشاورزان  امسال  شده  باعث 
قبل   سال  به  نسبت  کلزا  کشت  زير  سطح  افزايش  از 

استقبال نمايند.
با آفت ملخ صحرايی در  امیری اظهار داشت: مبارزه 
هکتار   4300 سطح  در  قبل  درسال  ارزوئیه  شهرستان 

انجام وکنترل اين آفت بسیار موفقیت آمیز بود.
در سطح  ای  علوفه  برداشت ذرت  تصريح کرد:  وی 
 20 سطح  در  کلزا  روغنی  دانه  وکشت  هکتار   400

هکتار در شهرستان تا کنون انجام  شده است.
داشت:  بیان  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
جاری  زراعی  سال  در  پنبه  کشت  زير  سطح  افزايش 
نسبت به سال قبل و برداشت مکانیزه پنبه توسط دستگاه 
در شهرستان در سال زراعی جاری، ارائه توصیه های 
فنی به توسط کارشناسان پهنه به کلزاکاران در زمینه 
به  مساعد  زمین  اختصاص  کاشت،  تاريخ  رعايت 
کشت کلزا، تنظیم دستگاه کلزاکار و نظارت برکاشت 
پهنه، برگزاری  و داشت و برداشت توسط کارشناس 
آخر  آب  اهمیت  يادآوری  و  آموزشی  کالسهای 
جمله  از  کشاورزان  به  عملکرد  افزايش  در  محصول 
اقدامات اين مديريت در افزايش بهره وری در بحث 

کشاورزی می باشد.
مدير حفظ نباتات اين سازمان در اين جلسه گفت: از 
يابد،  افزايش می  به روز  نیاز غذايی روز  آنجايی که 
زير  سطح  افزايش  امکان  آب  محدوديت  به  توجه  با 
کشت را نداريم پس بايد تولید در واحد سطح افزايش 
الگوی کشت  رعايت  و  فنی  مسايل  رعايت  با  و  يابد 

تفکر وديدگاه ما نسبت به کشاورزی عوض شود.
علفهای  به  مبارزه  زمان  به  جدی  توجه  افزود:  وی 

مبارزه  از  علفهای هرز حتما  برای کنترل  و  هرز شود 
بذور  خودمصرفی،ضدعفونی  بذور  بوجاری  تلفیقی 
زراعی  تناوب  ،اجرای  تاريخ کاشت  مصرفی،رعايت 
زمان  کاشت،رعايت  از  قبل  وشخم  وآيش،آبیاری 
استفاده  مناسب  دز  با  موثر  سموم  از  مبارزه،استفاده 

شود.
تنوع  کشتی،  چند  سیستم  با  کرد:  تصريح  طاهری 
کشت توسعه می يابد و دشمنان طبیعی  افزايش يافته 
کشاورزی  به  و  شود  می  کاسته  آفات  با  مبارزه  از  و 

پايدار می رسیم.
و  بیماريها  و  آفات  ظهور  آغاز  کرد:  خاطرنشان  وی 
زمان دقیق مبارزه با آنها توسط شبکه های مراقبت و 
شبکه های اجتماعی اطالع رسانی می شود تا به موقع 

آفات وبیماريها در شهرستان کنترل  شوند.
ملخ صحرايی در  احتمال طغیان  اينکه  بیان  با  طاهری 
سال جاری وجود دارد، افزود: بايستی تمام تمهیدات 
خسارت  از  وجلوگیری  آفت  کنترل  جهت  الزم 

انديشیده شود.
میوه  به ورود آفت مگس  توجه  با  اظهار داشت:  وی 
مديترانه ای به استان بايستی مبارزه با اين آفت با سم 
پاشی وطعمه پاشی، تله گذاری، برداشت زود هنگام 
انجام  آلوده  های  میوه  دفن  و  آوری  و جمع  ها  میوه 
مبارزه صددرصد محصول  شود که در صورت عدم 

خسارت می بیند.
طاهری در پايان گفت: ارقام گندم حساس به بیماری 
شبرنگ،  قبل  سال  در  گندم  نواری  باکتريايی   لکه 
میهن، خلیل و پارسی گزارش شدند و در مزارعی که 
زراعی  تناوب  رعايت  جهت  بودند،  آلوده  قبل  سال 

کلزا کشت گردد.

استان  در  ايران  نواحی  موسیقی  جشنواره  دوازدهمین 
کرمان به میزبانی شهرستان بافت برگزار گرديد. 

با  بافت  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
پیاپی  سال  چهارمین  برای  موسیقی  انجمن  همکاری 
در  ايران  نواحی  موسیقی  جشنواره  دوازدهمین  میزبان 
هفدهم  جشنواره  اين  بود.  عمومی  اجراهای  بخش 
در  مسئولین  و  هنرمندان  مردم،  گرم  حضور  با  ماه  آبان 
اين  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  اجتماعات  سالن 
گروههای  جشنواره  اين  در  گرديد.  برگزار  شهرستان 
غربی-  و  شرقی  آذربايجان  های  استان  نواحی  موسیقی 
کرمانشاه- گلستان- بوشهر و گروههای موسیقی محلی 
دهقانی  پروانه   . پرداختند  موسیقی  اجرای  به  شهرستان 
ضمن  بافت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  فر 
جشنواره  دوازدهمین  روند  از  مختصری  گزارش  ارائه 
و  کرمان   استان  در  همزمان  که  نواحی کشور  موسیقی 
گفت:  گرديد  برگزار  بافت  در  جشنواره  اين  از  بخشی 
باتوجه به توانمنديهای بالقوه شهرستان در بحث موسیقی 
در  که  جشنواره  اين  از  مردم  نظیر  بی  استقبال  و  محلی 
سالهای گذشته مواجه بوديم و علیرغم مشکالت فراوان 
اين  اجرای  برای  را  الزم  شرايط  همچنان  زيرساختی، 
مهم فراهم نموده و از برگزاری اين جشنواره در سالهای 
آتی در شهرستان استقبال خواهیم کرد. وی همچنین در 
اين خصوص گفت: با توجه به اينکه فرهنگ،  آداب و 
رسوم، سنت ها و باورها و ادبیات کهن  از جمله الاليی ها 
و آبادان خوانی ها در دل موسیقی نواحی نهفته است اين 
نوع  موسیقی  از اهمیت خاصی برخوردار است .  وی با 
اشاره به ظرفیت شهرستان در اين حوزه گفت: شهرستان 
بافت جزء پنچ گروه منتخب استان در جشنواره موسیقی 

 نواحی همراه با گروههای کشوری حضور خواهد داشت .
به  اشاره  با  نیز  بافت  موسیقی  انجمن  مسئول  ادامه  در 

موسیقی  ی  حوزه  در  شهرستان  فرد  به  منحصر  ظرفیت 
الزم  های  رايزنی  انجام  با   : گفت  سخنانی  طی  نواحی 
در  ضروری  های  پژوهش  و  بررسی  و  مطالعه  حال  در 
جهت ثبت موسیقی نواحی شهرستان هستیم. و اين اقدام 
با  استان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  کل  اداره  حمايت  با 
استقرار دبیرخانه مرکزی جشنواره موسیقی نواحی استان 
گرفت.  خواهد  بیشتری  سرعت  و  تحقق  شهرستان   در 
سیاسی  معاون  و  بافت  فرماندار  که  برنامه  اين  در 
ادارات  روسای  از  اتفاق جمعی  به  فرمانداری  اجتماعی 
از  خرسندی  ابراز  ضمن  بافت  فرماندار  داشتند،  حضور 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  از  ملی  جشنواره  اين  برگزاری 
برگزاری  و  نمود  تقدير  موسیقی  انجمن  و  اسالمی 
ملی  و  دينی  هويت  حفظ  با  مفرح  و  شاد  های  برنامه 
حفظ  و  اجتماعی  آسیبهای  از  پیشگیری  راستای  در    ,
دانست.  ضروری  را  اسالمی  ايرانی,   سنن  و   آداب 
تاکید کرد وی همچنین  اين روند  استمرار  ادامه و  بر  و 
ازحمايتهای اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان نیز 

در اين خصوص قدردانی نمود.

دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به میزبانی بافت برگزار شد

فرمانده سپاه ناحیه ارزوئیه: 
ده پروژه محرومیت  زدایی در ارزوئیه در دست اجرا است

 جلسه برنامه ریزی کشت پاییزه با محوریت کلزا در شهرستان ارزوئیه برگزار شد

برنامه ريزی گازرسانی به 13 محور صنعتی تا پايان 
سال 1398 در استان کرمان

به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی شرکت 
اين  اعالم  ضمن  فالح  مهندس  کرمان  استان  گاز 
خبر افزودند: با توجه به نامگذاری سال 98 با عنوان 
گاز  شرکت  اهداف  از  يکی  تولید"  "رونق  سال 
استان در اين سال گازرسانی به صنايع کوچک و 

بزرگ استان می باشد
با  افزودند:  خبر  اين  اعالم  ضمن  فالح  مهندس 
"رونق  سال  عنوان  با   98 سال  نامگذاری  به  توجه 
اين  استان در  از اهداف شرکت گاز  تولید" يکی 
سال گازرسانی به صنايع کوچک و بزرگ استان 
ريزی  برنامه  محور صنعتی   13 برای  که  باشد  می 
انجام شده است و برای 8 محور صنعتی پیمانکار 
اجرايی انتخاب و 5 محور صنعتی ديگر در مرحله 
انتخاب پیمانکار می باشد. که پیش بینی می گردد 
لیتر  به اين صنايع بیش از 60 میلیون  با گازرسانی 
صرفه  استان  مصرفی  فرآورده  لیتر  از155میلیون 
در  بسزايی  تاثیر  اقدام  اين  که  گردد،  جويی 
در  خصوصا  مايع  سوخت  قاچاق  از  جلوگیری 
به تعهد شرکت  . ايشان  مناطق جنوبی استان دارد 

گاز استان در سال 98 به صنايع استان اشاره و افزود 
میزان تعهد شرکت گاز استان ظرفیت سازی برای 
میزان 70000متر مکعب گاز طبیعی می  به  صنايع 
مکعب  93000متر  کنون  تا  خوشبختانه  که  باشد 
با  اينک  و  است  شده  تامین  صنايع  طبیعی  گاز 
ريزی  برنامه  با  جاری  سال  از  ماه  هفت  گذشت 
تعهد  130درصد  از  بیش  شده  انجام  مدون  های 
به مدت مشابه  اين آمار نسبت  محقق گرديده که 
است.  داشته  چشمگیری  بسیار  رشد  قبل  سال 
مديرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت انشا ا.. 
با همکاری هرچه بیشتر دستگاه های مرتبط استان، 
با گازرسانی به صنايع کوچک و بزرگ استان گام 
موثری در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه و 
رونق تولید و کشاورزی در استان برداشته خواهد 
شد. ايشان ادامه دادند از ابتدای سال 1398 تاکنون 
گازطبیعی  توزيع  و  تغذيه  شبکه  کیلومتر   1200
مشابه  مدت  به  نسبت  که  گرديده  اجرا  دراستان 
سال گذشته تقريبا دوبرابر شبکه گذاری در سطح 
 53 تاکنون  همچنین  است.و  گرفته  استان صورت 
 784 و   ،  CNG جايگاه   78 روستا،   1180، شهر 
استان  اين  در  بزرگ  و  کوچک  صنعتی  واحد 

در  و  است  گرفته  قرار  طبیعي  گاز  پوشش  تحت 
استان جذب  در سطح  مشترک   639000 مجموع 
گرديده است. ايشان در خاتمه افزودند امیدواريم 
 ، ،جنوبی  محروم  مناطق  به  گازرسانی  استمرار  با 
صنايع تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان عالوه بر 
کمک شايان و موثر در جهت جلوگیری از قاچاق 
ارتقاء سطح  مايع گام موثری در راستای  سوخت 
رضايتمندی ، رفاه عمومی، و اشتغال مناطق محروم 
و جنوبی استان که از اولويت های اصلی شرکت 

گاز استان می باشد برداشته گردد. 

 برنامه ریزی گازرسانی به 13 محور صنعتی تا پایان سال 1398 در استان کرمان


