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بافت

پلیس  عملیات  در  تریاک  145کیلو  کشف 
شهرستان بافت                                               2

شمال  اراضی  از  هکتار  هزار   12 صحرایی  ملخ 
کرمان را تهدید می کند                                    3

بافت  واحد  شهیدگمنام  سالگرد  دومین 
این  دانشجوی  شهدای  یادواره  نهمین  و 
شهرستان برگزار شد                                   4 

پایان  کرمان  استان  در  ارتباطات  مشکل 
از  استان  فرمانداران  گالیه مندی  ندارد 
وزارت ارتباطات                                                         2

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

است  بیماری  ديابت  بیماری 
تواند  نمی  بدن  آن  در  که 
گلوکز)قندخون(  خوبی  به 
به  دهد  قرار  استفاده  رامورد 
طور کلی 3 نوع بیماری ديابت 
وجود دارد که در ديابت نوع 
انسولین  يافقدان  کمبود   : ا 
است  بیماری  اين  اصلی  علت 
کننده  تولید  های  سلول  که 
انسولین در پانکراس اين افراد 

آسیب ديده اند يا کامال ًاز بین رفته اند 
که بیشتر در افراد کمتر از 30سال ديده 
می شود. در ديابت نوع 1عوامل ژنتیکی 
ايجاد  باعث  محیطی  باعوامل  همراه 
بیماری  نام ديگر اين  بیماری می شوند 
فرد  که  است  انسولین  به  وابسته  ديابت 

تاپايان عمر بايد انسولین تزريق کند.
بیماری  از  ديگری  2:نوع  نوع  ديابت 
قابل  40سال  باالی  افراد  در  که  است 
مشاهده می باشددر اين بیماری انسولین 
اما  شود  می  ساخته  کافی  میزان  به 
انسولین موجود در خون قادر به تسهیل 
ها  سلول  درون  به  )قند(  گلوکز  ورود 

نیست
نوع  ترين  شايع  که   2 نوع  ديابت  در 
وچاقی   وزن  افزايش  است  ديابت 
میباشند  بیماری  بروز  در  مهمی  عوامل 
استرس نیز از عواملی است که در بروز 

بیماری نقش موثری دارد 
بارداری  ديابت  ديابت  ديگر  نوع 
وبدون  حاملگی   طی  در  که  میباشد 
باعث  که  شود  می  ظاهر  ديابت  سابقه 
مادر  های  ،ناهنجاری  تنفسی  مشکالت 
می  زودرس  ،زايمان  جنین  در  زادی 
باعث  درمان  عدم  صورت  ودر  شود 

تبديل شدن به ديابت نوع 2می شود.
عالئم ديابت شامل موارد زيرمی باشد:

شديد  تشنگی 
)پرنوشی(،گرسنگی)پرخوری(،تکرر 
زياد،کم  ادراری(،خستگی  ادرار)پر 
ديد،ادرار  بدن،تاری  وزن  شدن 

شبانه،تاخیر در بهبود زخم ها
افرادزير بیشتر در معرض ابتال به ديابت 
هستند :افرادچاق،افراد دارای کلسترول 
فشارخون،افرادکم  به  مبتال  باال،افراد 
اضافه  که  40سال  تحرک،افرادباالی 

وزن دارند

عملکرد  روی  ديابت  ديابت:  عوارض 
قلبی  ،مشکالت  ،بینايی،قلب)  ها  کلیه 
،سکته قلبی (ودر آخر باعث قطع عضو 

می شود.
ديابت:. تشخیص  آزمايشگاهی  روش 

ناشتا  صورت  به  قندخون  باآزمايش 
در  شود  می  مشخص  خون   قند  میزان 
میزان  از  کمتر  خون  قند  که  صورتی 
قند  باشد  لیتر  دسی  بر  گرم  100میلی 
بین  خون طبیعی است ،در صورتی که 
مستعد  فرد  باشد  گرم  125میلی  100تا 
بیمار( نه  میباشد)نه سالم  به ديابت  ابتال 

ديابتی می گويند ودر  پره  افراد  اين  به 
باالتر  گرم  126میلی  از  که  صورتی 
باالتر  نیز  آزمايش  دوم  بار  باشدوبرای 
از 126 میلی گرم بردسی لیتر باشد فرد 

مبتال به ديابت میباشد.
افراد  برای  ای  تغذيه  های  توصیه 
میوه های غیر شیرين وسبزی  ديابتی:از 
کردن  کنند،محدود  استفاده  بیشتر  ها 
توت  خرما  خربزه  انگور  از  استفاده 
خشک  توت  مثل  خشکبارشیرين 
حبوبات  بیشتر  قیسی،مصرف  کشمش 
دروعده های غذايی،مصرف نان سبوس 
دار،محدودکردن مصرف قند وشیرينی 
وگز  وشیرينی  وشکالت  وآبنبات 
ماکارونی  نان  کمتر  وسوهان،مصرف 
برنج گندم وجو،کاهش مصرف چربی 
وپرهیز از مصرف غذاهای سرخ کردنی 
، افزايش فعالیت بدنی و ورزش کردن 
،مراقبت  روز  در  ساعت  نیم  میزان  به 
مناسب(،ترک  کفش  پاها)پوشیدن  از 
کاهش  آخر  .در  دخانیات  مصرف 
مصرف  ،کاهش  وشیرينی  قند  مصرف 
باعث  حیوانی  وچربی  گوشت 

جلوگیری از بیماری ديابت میشود
سحر نبی پور کارشناس بیماريهای غیر 
واگیر مرکز بهداشت ارزوئیه

در برابر دیابت "از خانواده خود محافظت کنید"

مشاهده  روها  پیاده  و  عمومی  معابر  از  عبور  هنگام  به 
می شود بعضی از صاحبان فروشگاه ها و يا کارمندان 
کار  محل  مقابل  هستند،  خیابان  به  مشرف  که  اداراتی 
خود را آب پاشی کرده يا می شويند. صاحبان برخی 
پیاده رو سد  در  با چیدن وسايل خود  ها هم  مغازه  از 

معبر می کنند.
اين کار برای عابران و افراد مسن و ناتوان مشکل ساز 

نظر  از  که  است  اين  مسئولین  از  من  سوال  شود.  می 
قانون و شرع:

1-چه کسی و يا کسانی بايد پاسخگوی آسیب ديدگی 
اين افراد باشند؟

2-در صورت آسیب ديدگی بايستی چه مراحل قانونی 
را طی نمود؟

با تشکر 

با  که  را  اله  اقدس  يکتای  ذات  حد،  بی  ثنای 
روزگار،  انديش  آزاد  مردان  اراده  و  همت 
انوار تابان از روزنه های اقتصاد صنعتی بر جسم 
نحیف شهرستان کهن بافت تابیدن گرفت و راه 
اين  مردمان  نیاز  مورد  امکانات  ورود  برای  را 
اکنون  و  نمود.  باز  هوا  و  آب  خوش  سرزمین 
کارخانه  ساخت  شروع  از  سال  دوازده  از  پس 
فوالد بافت، رئیس جمهور محترم جهت افتتاح 
تا  کند  می  سفر  بافت  شهرستان  به  پروژه  اين 
اين  فاز دوم  افتتاح رسمی آن کلنگ  بر  عالوه 
بزند.  زمین  بر  نیز  را  اقتصادی  بزرگ  مجموعه 
کارخانه احیاء استیل فوالد بافت را که پس از 
دوازده سال چشم انتظاری مردم اين ديار و فراز 
و نشیب ها و چالش های فراوان در طول چهار 
سرانجام  به  باالخره  دوازدهم(  الی  )نهم  دولت 
رسید و در مسیر تولید آهن اسفنجی قرار گرفت 
علیرغم همه ی انتقادات بايد ثروتی هنگفت و 
ارزشمند برای شهرستان بافت دانست که پس از 
چندی قطعا تاثیرات ملموسی در روند الکپشتی 
و راکد شده اقتصاد اين شهرستان خواهد داشت، 
کمااينکه از هم اکنون تاثیر آن در ارزش امالک 
اين شهر کامال مشهود و نمايان شده است. و اما 
سفر رئیس جمهور محترم به اين شهرستان قطعا 
فرصتی طاليی و ارزشمند را در اختیار مردم و 
مسئولین اين شهرستان محروم قرار می دهد تا با 
مطالبه جدی در جهت احقاق حق به يغما رفته 
تغییر مسیر خط ريلی  بابت  از  ی اين شهرستان 

به  کرمان   – بافت   – سیرجان  مسافری  و  باری 
سیرجان – بردسیر – کرمان که همه ی مسئولین 
استان از جمله استاندار محبوب و عادل استان به 

اين موضوع اذعان دارند و نماينده مردم بافت، 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  ارزوئیه  و  رابر 
نطق هايی در صحن علنی مجلس و فرمانداران 

از  خصوص  اين  در  مکاتباتی  ارزوئیه  و  بافت 
ولی  اند  نموده  دفاع  شهرستان  اين  حق  تضییع 
تاکنون علیرغم همه ی اين پیگیری ها نتیجه ای 
حاصل نشده است. جناب آقای رئیس جمهور 
معاون  حضرتعالی،  ديرين  دوست  و  باوفا  يار 
فرزند  جهانگیری  آقای  جناب  محترمتان  اول 
مردمان سختکوش  به حرمت  است  ديار  همین 
و مهربان اين ديار که بهترين و نزديکترين يار 
دولت تدبیر را از میان همین مردم انتخاب نموده 
ايد دستور توقف تغییر مسیر ريلی اين شهرستان 
در حال ساخت  بردسیر  به سمت  اکنون  را که 
اتصال  با شروع عملیات  و  فرمايید  است صادر 
شهرستان بافت به ناوگان ريلی کشور )سیرجان 
– کرمان ( به درخواست چندين ساله  – بافت 
حقشان  اعاده  بر  مبنی  بافت  شهرستان  مردمان 
همیشه  برای  ريلی  ناوگان  از  برخورداری  در 
پروژه  روحانی  دکتر  آقای  جناب  دهید.  پايان 
ی اتوبان بافت – کرمان اکنون قريب به نوزده 
سال در حال ساخت است و هنوز اندر خم يک 
نداريم  اما در اين خصوص گله ای  ايم  کوچه 
و همه ی درخواست مردم اين شهرستان بحث 
ناوگان ريلی است که امیدواريم جناب استاندار 
محترم، امام جمعه محترم بافت و نماينده مردم 
بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسالمی 
بافت و ارزوئیه در اعاده اين حق  و فرمانداران 
مسلم شهرستان بافت توسط حضرتعالی و هیات 

همراه موفق باشند.

از  بافت  آقای رئیس جمهور، درخواست عمومی مردم 
شما کلنگ زنی خط ریلی سیرجان _ بافت _ کرمان است

یک پرسش از مسئولین محترم

کارخانه فوالد بافت روز دوشنبه توسط 
رئیس جمهور افتتاح می شود

يک  شماره  مستقیم  احیاء  کارخانه  دوشنبه  روز  صبح  جمهور،  رئیس  حضور  با 
و  صنعت  بانک  ايران(،  فوالد  ملی  )شرکت  ايمیدرو  مشارکت  با  بافت  فوالد  طرح 
رسد. می  برداری  بهره  به  رسمی  طور  به  و  افتتاح  گردشگری  مالی  گروه  و   معدن 

به گزارش حکمت: با حضور رئیس جمهور، صبح روز دوشنبه کارخانه احیاء مستقیم 
شماره يک طرح فوالد بافت با مشارکت ايمیدرو )شرکت ملی فوالد ايران(، بانک 
 صنعت و معدن و گروه مالی گردشگری افتتاح و به طور رسمی به بهره برداری می رسد.

ظرفیت فاز يک طرح فوالد بافت 800 هزار تن آهن اسفنجی است و با بهره برداری از آن 
 برای 300 نفر اشتغال مستقیم و برای حدود 2000 نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ايجاد می شود.

فوالد  طرح  يک  شماره  مستقیم  احیاء  کارخانه  اندازی  راه  برای 
است. شده  گذاری  سرمايه  يورو  120میلیون  مجموع  در   بافت 

شده،  ساخته  ها  تحريم  اوج  در  که  بافت  فوالد  يک  شماره  مستقیم  احیاء  کارخانه 
است. شده  تکمیل  و  اجرا  داخلی  متخصصان  مهندسی  و  فنی  توان  با  کامل  طور   به 

برخوردار  کمتر  منطقه  در  بافت  شهر  اينکه  به  توجه  با  حاکیست:  گزارش  اين 
برای  صنعتی  مجموعه  ترين  بزرگ  بافت  فوالد  طرح  اجرای  شده،  واقع  کشور 
است. شده  منطقه  اين  آبادانی  و  عمران  سبب  اينکه  ضمن  شود  می  محسوب   بافت 

بومی  نیروهای  از  درصد   100 طور  به  بافت  فوالد  کارخانه  در  اشتغال  ايجاد  برای 
است. بوده  شهرها  ديگر  به  مردم  مهاجرت  از  مانع  مسئله  اين  و  شده  استفاده   منطقه 

مراسم  يک،  شماره  مستقیم  احیاء  کارخانه  افتتاح  با  ،همزمان  گزارش  اين  بنابه 
شد.   خواهد  آغاز  يورو  میلیون   250 حدود  گذاری  سرمايه  نیزبا  فاز2  زنی   کلنگ 
گندله  کارخانه  سال،  سه  مدت  در   2 فاز  در  است  قرار  گزارش،  اين  اساس  بر 
به صورت   2 شماره  مستقیم  احیاء  کارخانه  يک  و  تن  میلیون   2.5 ظرفیت  با  سازی 
اشتغال  که  شود  ايجاد  اسفنجی  آهن  تن  هزار   800 ظرفیت  با  بريکت  هات 
داشت. خواهد  دنبال  به  را  غیرمستقیم  نفر  هزار  پنج  و  مستقیم  نفر   500  زايی 

طرح فوالد بافت يکی از طرح های هفت گانه فوالد کشور است. اين طرح در اجرای 
اصل 44 در سال 95 به بخش خصوصی واگذار شد؛ که با ورود هلدينگ ماهان وابسته 
به گروه مالی گردشگری و تزريق سرمايه و جذب نیرو پیشرفت پروژه تسريع و هم 

اکنون آماده بهره برداری شده است.
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خطرناکی  بیماری  سرخجه  که  وجوداينکه  با 
های  زيان  میتواند  آن  به  توجهی  ،بی  نیست 
مخصوصا  باشد.  داشته  همراه  به  ناپذير  جبران 
مبتال شود. بیماری سرخجه  به  بارداری  اگر زن 

خصوص  ،به  سرخچه  به  باردار  زن  ابتالی  زيرا 
در سه ماهه اول بارداری و گاهی نیز تا ماه ششم 
وخیم  و  جدی  بسیار  تاثیرات  بارداری،میتواند 

روی جنین بگذارد.
خطراتی که جنین را تهديد میکنند

معلولیت  قلب   نقص  مرواريد   ناشنوايی   آب 
های ذهنی  آسیب کبد و طحال  وزن کم هنگام 

تولد  بثورات پوست در هنگام تولد
اگرچه بعضی از مشکالت قابل درمان هستند اما 
زندگی  بیماريها  اين  با  عمر  اخر  تا  نوزاد  اکثرا 
به  زنانیکه  تمام  است  الزم  نتیجه  در  میکند، 
ازنظر  بارداری  از  قبل  میکنند،  فکر  بارداری 

سرخچه و ايمن سازی آن بررسی شوند.
واکسن سرخجه

منفی  را در صورت   بايد واکسن سرخجه  شما 
تزريق  سرخجه  ضد  آنتی بادی  تیتر  بودن 
زنده  ويروس  واکسن  تزريق  صورت  در  کنید. 
بارداری  از  ماه  سه  تا  زنان  است  سرخجه،الزم 
ماه   3 از  قبل  خانم  اگر  کنند،ولی  جلوگیری 

باردار شود، نیاز به ختم بارداری نیست.
سرخچه در بارداری

های  واکسن  تمام  و  سرخچه  واکسن  تزريق   
زنده  ولی  شده  ضعیف  ويروس  که  ديگری 

هستند در بارداری ممنوع است.
تست سرخچه چیست؟

آزمايش سرخجه ممکن است زمانی درخواست 
باردار(  غیر  يا  )باردار  شخص  يک  که  شود 
میکند  شک  پزشک  که  است  عالئمی  دارای 
همچنین  است،  شده  ايجاد  سرخجه  علت  به 
اين تست ممکن است برای نوزادان درخواست 
نوزاد در طول  شود زمانی که تصور می گردد 
دوران حاملگی مبتال شده و يا دارای اختالالت 
پزشک  که  است  تولد  هنگام  در  مادرزادی 
احتمال می دهد علت آن عفونت سرخجه است.

چه زمانی درخواست می شود؟
قصد  که  زنانی  و  باردار  زنان  در   IgG تست 
باردار شدن دارند درخواست می شود، به عالوه 
هرگاه به بررسی مصونیت و ايمنی علیه سرخجه 

نیاز باشد اين تست درخواست می گردد.
درخواست  زمانی  نیز   IgM و   IgG تست 
و  ها  نشانه  دارای  باردار،  زن  که يک  می شود 
عالئمی است که يک عفونت سرخجه را نشان 
می دهد. بعضی از نشانه ها و عالئم شامل موارد 

زير است:
تب خفیف

ظهور راش های قرمز رنگ ابتدا بر روی صورت 
از آن  بعد  تنه و  به سمت  انتشار آن ها  و سپس 
به  شروع  ها  دانه  که  )زمانی  ها.  دست  و  پاها 
انتشار در بدن می کند ممکن است آن هايی که 

بر روی صورت بوده اند ناپديد گردند(

آبريزش و گرفتگی بینی  قرمزی و تورم چشم ها  
درد مفاصل تورم گره های لنفاوی.

به سرخچه  مبتال  فرد  با  بارداری  دوران  در  اگر 
روبه رو شديد چه کنید؟

از انجا که ممکن است در مواردی سطح پادتن 
ضدسرخچه در خون زنان کم شده باشد و زنان 
باردار به تدريج مستعد به ابتال به سرخچه گردد 
دوران  اول  ماهه  سه  در  بارداری  خانم  اگر  ويا 
بارداری خود با بیمار مبتال به سرخچه تماس پیدا 
در گذشته  بیماری سرخچه  به  ابتالی  از  و  کند 
به  هم  سرخچه  واکسن  و  نداشته  اطالعی  خود 
پزشک  به  بالفاصله  ،بايد  باشد  نشده  تزريق  او 
مراجعه کند تا به صورت اورژانس از او آزمايش 
خون از نظر پادتن سرخچه به عمل آيد و عیار 

آن تعیین شود.
 اگر پادتن به حد کافی در خون او وجود دارد، 
پادتن  از  آثاری  اگر  ولی  نیست،  نگرانی  جای 
به  ابتال  امکان  است  کم  آن  عیار  يا  و  نیست 
درمانهای  پزشک  و  دارد  او وجود  در  سرخچه 

مربوطه را شروع خواهد کرد.
در صورتیکه قبل از بارداری ،واکسینه شده ايد 
ابتال  از  ايد،  انجام داده  يا آزمايشهای مربوط را 
ايد و جای نگرانی  به سرخچه جلوگیری کرده 

نیست.
مريم محمد درختی )ماما بیمارستان خاتم 
االنبیاء(

عفونت پريکاردی، مايع اضافی بین قلب و کیسه 
اطراف قلب است که به عنوان پريکارد شناخته 
می شود. اکثر آنها مضر نیستند، اما بعضی اوقات 

می توانند کار قلب را بدتر کنند.
است.  ای  اليه  و  سخت  کیسه  يک  پريکارد 
باعث  است  فعال  شما  قلب  ضربان  که  هنگامی 
آن می شود که به راحتی حرکت کند. به طور 
پروتئینی  مايع  غذاخوری  قاشق   3 تا   2 معمول، 
اين  است.  کیسه  اين  اليه  دو  بین  رنگ  زرد 
سیال به قلب شما کمک می کند تا درون کیسه 

حرکت کند.
علل ديگر پريکارديت قلب

که  وضعیتی  کیسه،  التهاب  موارد،  اغلب  در 
پريکارديت نامیده می شود. همانطور که ملتهب 

می شود، مايع بیشتری تولید می شود.
اغلب  ندارد،  وجود  کیسه  التهاب  که  وقتی 

عالئمی هم وجود ندارند.
کمتر  که  عالئم  و  پريکاردی  جدی  عوارض 

بروز می کنند
ممکن است نشانه هايی را شامل شوند:

تنگی نفس
عفونت های ويروسی

يکی از علل اصلی التهاب و عفونت های ناشی 
از آن هستند. اين عفونت ها عبارتند از:

سیتومگالو ويروس
اکو ويروس ها   اچ آی وی

نیازمند  حتما  باال  عالئم  اين  با  پريکارد  عفونت 
تهديد  است  ممکن  چون  است  پزشک  يک 

کننده زندگی باشد.
تشخیص پريکارديت قلب

دهد،  نمی  نشان  را  عالئمی  اغلب  که  آنجا  از 
چرا که در بیشتر موارد پس از نتايج غیر معمول 
آزمايشات، کشف می شوند. اين تستها میتوانند 

شامل موارد زير باشند:
معاينه فیزيکی

طبیعی  غیر  صداهای  است  ممکن  پزشک  يک 
را در قلب احساس کند که می تواند التهاب را 
نشان دهد. با اين حال، افیوژن پريکارد معموال از 

طريق معاينه فیزيکی يافت نمی شود.
علل ديگر پريکارديت

عفونت ها   جراحی قلب      حمله قلبی     تروما     
تومورها     سرطان     تابش

آرتريت  )مانند  ايمنی  خود  های  بیماری 
روماتوئید، لوپوس يا اسکلرودرمی(

اما برای برخی از افراد، هیچ علتی تاکنون يافت 
نشده است.

پريکارديت می تواند حاد )ناگهانی رخ دهد( يا 
مزمن )طوالنی مدت( باشد.

عالئم پريکارديت قلب چیست؟
عالئم پريکارديت قلب ممکن است عبارتند از:

بندی  طبقه  مختلف  انواع  دارای  پريکارديت 
است، بسته به عالئم و نشانه های طوالنی مدت 
سه  از  کمتر  معموال  حاد  پريکارديت  دارد.  آن 
طوالنی  کارديت  پری  کشد.  می  طول  هفته 
حدود 4 تا 6 هفته طول می کشد، اما کمتر از 3 

ماه است و قابل درمان  مداوم است.
می  توصیف  کننده  عود  عنوان  به  پريکارديت 
شود اگر حدود چهار تا شش هفته پس از يک 
دوره پريکارديت حاد با فاصله زمانی بین عالئم 
مشاهده شده بدون عالمت رخ دهد مزمن است.

بکشند،  طول  ماه  سه  از  بیش  عالئم  اگر 
پريکارديت مزمن می شود.

پريکارديت حاد
اگر پريکارديت حاد داريد، شايع ترين عالمت 
در  يا  سینه  قفسه  پشت  در  سینه  قفسه  درد  آن، 
برخی  اين حال،  با  است.  سمت چپ سینه شما 
از افراد مبتال به پريکارديت حاد، درد قفسه سینه 
خود را به صورت خفیف، درد يا فشار و شدت 

متغیر آن توصیف می کنند.
و  شانه  به  است  ممکن  حاد  پريکارديت  درد 
گردن چپ منتقل شود. اغلب هنگامی که شما 
سرفه، دراز کشیدن و يا در معرض خواب عمیق 
شدن  خم  و  نشستن  شود.  می  تشديد  هستید، 
دهد.  کاهش  را  درد  تواند  می  اغلب  جلو  به 
درد  که  باشد  دشوار  است  ممکن  حقیقت،  در 
قلبی  از حمله  ناشی  از درد  پريکارديت قلب را 

تشخیص داد.
پريکارديت مزمن

پريکارديت مزمن معموال با التهاب مزمن همراه 
اطراف  در  مايع  به  منجر  است  ممکن  و  است 
قلب )عفونت پريکارد( شود. شايع ترين عالمت 
سینه  قفسه  درد  هم  مزمن  پريکارديت  بیماری 

است.
تب کم درجه       افزايش ضربان قلب

پريکارديت  تخريب  باعث  کیسه  التهاب  وقتی 
می شود، عالئم اصلی درد قفسه سینه است. اين 
طور  به  شما  که  زمانی  شود  بدتر  است  ممکن 

عمیق و زياد نفس بکشید.
زهرا ده يادگاری)پرستار بیمارستان خاتم 
االنبیاء(

نارسایی قلبی
کافی  خون  نمی تواند  قلب  که  است  شرايطی  قلبی  نارسايی 
مورد  دو  امر  اين  علت  که  کند.  فراهم  بدن  اندام های  برای  را 
با خون کافی  نمی تواند  قلب  يا  اين صورت  در  باشد.  می تواند 
پر شود. در حالت ديگر، قلب توانايی پمپاژ خون به قسمت های 
مختلف بدن را ندارد. برخی از افراد هر دو مشکل را می توانند 

داشته باشند.
اصطالح “نارسايی قلبی” به اين معنا نیست که قلب شما متوقف 
شده يا در حال توقف کار است. با اين حال، نارسايی قلبی يک 

وضعیت جدی است که نیاز به مراقبت های پزشکی دارد.
نگاهی اجمالی به نارسايی قلبی

بیماری نارسايی قلبی در طول زمان افزايش می يابد، زيرا فعالیت 
در  تنها  می تواند  وضعیت  اين  می شود.  ضعیف تر  قلب،  پمپاژ 
سمت راست قلب تأثیر داشته باشد و يا می تواند در هر دو طرف 

قلب تأثیر بگذارد. اکثر موارد شامل هر دو طرف قلب است.
قلب  باشد،  داشته  وجود  راست  سمت  در  قلب  نارسايی  اگر 
نمی تواند به اندازه کافی خون را به ريه ها منتقل کند تا اکسیژن 
را بگیرد. در صورتی که اين نارسايی در سمت چپ قلب اتفاق 
بیفتد، قلب توانايی انتقال خون غنی از اکسیژن را، به قسمت های 

مختلف بدن ندارد.
نقص در سمت راست قلب ممکن است باعث جمع شدن مايع  
يا خون در پا، مچ پا، پاها، کبد، شکم و رگ های گردن شود. 
نارسايی قلبی سمت راست و سمت چپ نیز ممکن است باعث 

تنگی نفس و خستگی شود.
علل اصلی نارسايی قلبی بیماری هايی هستند که به قلب آسیب 
می رسانند. نمونه هايی از اين بیماری ها، بیماری های قلبی عروقی  

)CHD(، فشار خون باال و ديابت است.
انواع نارسايی قلبی

نارسايی احتقانی قلب
نارسايی قلبی در سمت چپ )عدم توانايی قلب برای انتقال خون 

غنی از اکسیژن(
نارسايی قلب سمت راست )ناکافی بودن خون در قلب(

بیماری هايی که موحب نارسايی در قلب می شود
علل بیماری نارسايی قلبی

شرايطی که موجب تضعیف عضله قلب می شود، باگذشت زمان 
می تواند باعث نارسايی قلب شود. باگذشت زمان، قلب ضعیف 
می شود. در اين صورت قلب ديگر قادر به پر شدن از خون و يا 
پمپاژ آن نیست. همان طور که قلب ضعیف می شود، پروتئین ها 
و مواد معین ممکن است به خون منتقل شوند. اين مواد دارای 
اثر سمی بر قلب و جريان خون هستند و نارسايی قلبی را بدتر 

می کنند.
علل نارسايی قلبی عبارت اند از:

بیماری قلبی عروقی
ديابت

فشار خون باال
ساير بیماری های قلبی

مرجان شیرازی)پرستار بیمارستان خاتم االنبیاء(

dvt  و مراقبت های پرستاری
لخته والتهاب وريدهاي عمقي است به ويژه وريدهاي عمقي پا 
. در زنان و بالغین بیشتر است . سه عامل دارد که حتما بايد 2 تا 

وجود داشته باشد تا  DVT  ايجاد نشود .
شکمي،  هاي  چاقي  تحرک،  عدم  علت  به  استازوريدي:   -1
فلجي، بي حرکتي ، حاملگي، CHF  و هر عاملي که موجب 

رکود خون در پا باشد .
2- افزايش انعقاد پذيري خون: مانند دهیدراتاسیون، اختالالت 
   )OCP(   خوني و استفاده از قرصد هاي ضد حاملگي خوراکي
در  مثال  عروقي  هاي  تزريق  مانند  رگ  ديواره  آسیب   3
سونوگرافي در بیماري که واريس دارد، بیماري التهابي مانند 
بورگر، شکستگي و دررفتگي و هرترومايي که باعث آسیب 

ديواره رگ باشد .  
مراقبت پرستاري :

جهت پیشگیري از لخته : بانداژ 1 الستیک ، ورزش هاي اکتیو 
و پاسیو ، الويت پاها،  

در بیماري که  DVT  کرده پوزيشن به پشت خوابیده و الويت 
پاها و گرم کردن عضو مناسب است .

نارسايي مزمن سیاهرگي )سندرم بلدازفلبیت (
 . است  نارسايي دريچه هاي النه کبوتري    DVT  از عوارض
عاليم شامل : تورم مزمن عضو ، ضخیم شدن وقهوه اي شدن 

پوست و نهايتا ايجاد زخم هايي در پا است .
زخم ها تمايل به نکروز دارند وبیشتر در اطراف قوزک پا است 
. پوست خشک ، خارش دار و ترک خورده است . بافت زير 

عضو فیبروزه است .
مراقبت و درمان :

8 ساعت در 24 ساعت پاها الويت باشند، در ساعات خواب و 
انداختن پاها روي  از  الويت کند  پا را  طول روز هر 2 ساعت 
. جوراب  از جوراب و کمربند خودداري کند  استفاده  و  هم 
زخم  صورت  در   . شود  مي  توصیه  بلند  صندلي  و  واريس 
بیوتیک درماني الزم است  شدن گرفتن کشت و شروع آنتي 
. پانسمان روزانه در اوايل زخم و فقط از  N/S  جهت شستشو 
به  اي  نوع  unnal  چکمه  از   : دارويي  درمان   . استفاده کنیم 
نسبت مساوي از گلیسیرين، کاالمین ، اکسیددوزنگ مخلوط 
اي  چکمه  صورت  به  سالین  بانرمال  شستشو  از  بعد  و  کرده 

پانسمان مي شود .
تشخیص پرستاري :

نارسايي  با  رابطه  در  پوست  ساختمان  سالمت  در  اختالل   -1
عروقي

از  ناشي  با مشکالت  رابطه  اختالل در تحرک جسمي در   -2
بیماري

3- احتمال سوء تغذيه در رابطه با افزايش نیاز بیمار به غذاهايي 
که باعث بهبود زخم مي شود . رژيم پر پروتئین همراه با آهن 

و ويتامین  C  توصیه مي شود .
مريم نصیری)پرستار بیمارستان خاتم االنبیاء(

پلیس  عملیات  در  تریاک  145کیلو  کشف 
شهرستان بافت

و445  145کیلو  کشف  "از  "بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اين  از  عبوری  پرايد  خودروی  دستگاه  يک  از  ترياک  گرم 

شهرستان خبر داد.
گفت:  خبر،  اين  تشريح   در  میرافضلی"  اله  "نبی  سرهنگ 
نامحسوس  کنترل  حین  شهری   12 کالنتری  ماموران 
شده  مشکوک  پرايد  به يک خودروی  محور"بافت-ارزوئیه" 

و آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان "بافت" خاطر نشان کرد: ماموران در 
و  ترياک کشف  455گرم  و  اين خودرو145کیلو  از  بازرسی 

راننده آن را دستگیر کردند.
سرهنگ میرافضلی با اشاره به اينکه مقصد نهايی اين محموله 
استان های مرکزی کشور بود، تصريح کرد: نیروی انتظامی با 
توزيع  و  عامالن حمل  با  امکانات  و  توان  تمام  از  بهره گیری 
مواد مخدر مبارزه می کند تا جامعه ای به دور از آسیب ها و 

معضالت سوء مصرف موادمخدر داشته باشیم.

پلیس  عملیات  در  تریاک  266کیلو  کشف   
"ارزوئیه"

فرمانده انتظامي استان از کشف 266 کیلو ترياک در عملیات 
ماموران پلیس مبارزه با مواد شهرستان "ارزوئیه" خبر داد.

بامداد  گفت:  خبر،  اين  تشريح  ناظري"در  سردار"عبدالرضا   
با  مخدر"ارزوئیه"  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گذشته  روز 
"دولت آباد" اين شهرستان  انتظامي  همکاري ماموران پاسگاه 
به يک دستگاه خودروی  مواصالتي  هنگام کنترل محورهاي 

پرايد مشکوک شده و به آن دستور ايست دادند.
با  پلیس  دستور  به  توجه  بدون  خودرو  اين  راننده  افزود:  وی 
در  که  کرد  فرار  کشاورزي  مزارع  سمت  به  سرعت  افزايش 
ادامه با سرعت عمل ماموران از حرکت باز ايستاد و 2 سرنشین 

آن با رها کردن خودرو از محل فرار کردند.
يکي  منطقه  پوشش  با  ماموران  داشت:  بیان  ناظری  سردار 
خودرو  از  بازرسی  در  و  دستگیر  را  خودرو  اين  سرنشینان  از 

266کیلو و 685 گرم ترياک کشف کردند.
فرمانده انتظامي استان با بیان اينکه شهرستان "ارزوئیه" يکی از 
شهرستان های جنوبي و همجوار استان هرمزگان است، خاطر 
نشان کرد: برخورد با سوداگران مرگ که با ورود مواد مخدر 
باعث ايجاد زمینه های نا امنی در استان و نابودی افراد جامعه 
و  شهرستان  اين  پلیس  مهم  های  ماموريت  از  يکی  شوند  مي 
همواره  بحمداهلل  که  است  استان  شرق  و  جنوب  مناطق  ديگر 

عملکرد خوبی داشته اند.

پریکاردیت

شعار هفته ملی سالمت بانوان ایرانی )سبا(:
ورزش ، شادابی ، آرامش

قابل توجه بانوان گرامی:
فعالیت بدنی فقط تاثیرات مفید روی جسم ما ندارد بلکه بر روان ما 
هم اثرات مثبتی دارد که گاهی زود تر از اثرات جسمی خودش را 

نشان می دهد. اين  تاثیرات عبارتند از:

افسردگی  تواند  می  بدنی  افسردگی:فعالیت  از  الف:پیشگیری 
مصرف  معادل  درمانی  اثر  و  کند  درمان  را  متوسط  و  خفیف 
داروهای ضد افسردگی داشته باشد ضمن آنکه عوارض جانبی اين 
داروها را نیز ندارد. فعالیت منظم بدنی با ترشح اندروفین باعث می 

شود سطح انرژی روانی باال رود و فرد احساس خوب بودن کند.
ب:پیشگیری از اضطراب: فعالیت بدنی منظم يک درمان ضد 
اضطراب طبیعی به شمار می رود با فعالیت بدنی تنش و استرس کم 
می شود و انرژی بدنی و روانی در فرد افزايش می يابد و از طريق 

آزاد شدن اندروفین باعث آرامش می شود.
اندروفین گرفتگی  با ترشح  بدنی  فعالیت  ج:کاهش استرس:در 
باعث  و  شود  می  رفع  شانه  و  گردن  صورت،  ناحیه  در  عضالنی 
کاهش عوارض استرس که شامل:درد های کمری، سر درد های 
شديد ،احساس سنگینی و گرفتگی قفسه سینه ، بی خوابی ،سوزش 

سر دل ، درد قلبی و اسهال و تکرر ادرار می شود .
بدنی  منظم  فعالیت  دارای  که  روانی:افرادی  تاثیرات  د:سایر 
هستند در طول روز پر انرژی هستند خواب بهتری دارند حافظه آنها 
قوی تر است و نسبت به زندگی مثبت تر می انديشند اعتماد به نفس 

باالتری دارند  با چالش های زندگی بهتر مقابله می کنند.
هیال نصرت آبادی ، واحد سالمت خانواده مرکز 
بهداشت بافت

با  کرد:  اعالم  بافت  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
در آغل  دامها  تجمع  و  هوا  به سرد شدن  توجه 
و  بروز  از  پیشگیری  جهت  گرامی  ،دامداران 
شیوع بیماری گری ، توصیه های دامپزشکی را 

جدی بگیرند.
دامپزشکی  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
درگفتگو  امجدی  پويا  دکتر  بافت  شهرستان 
گری  گفت:بیماری  حکمت،  خبرنگار  با 
در  پوستی  های  بیماری  مهمترين  از  يکی 
ريزش  خارش،  عالئم  با  که  باشد  می  دامها 

مو  و  پشم  گرفتن  ،گاز  پوست  ،التهاب  پشم 
يک  آن  وعامل  شود  می  ظاهر  ريختگی 
باشد. می  اسکابئی  سارکوپتس  نام  به   جرب 

بیماری  درمان  راه  مهمترين  کرد:  تاکید  وی 
سموم  از  واستفاده  دارو  مصرف  گری 
باشد. می  دام  بدن  ،روی  خطی  روش   به 

دامداران  کرد:   توصیه  درپايان  امجدی  دکتر 
بیماری  شیوع   از  جلوگیری  جهت  گرامی 
کنند؛ رعايت  را  زير  نکات  گله  در   گری 

1-جلو گیری از تماس دام آلوده و بیمار با ساير 

دامهای گله
جايگاه  به  سالم،  دام  ورود  از  2-جلوگیری 

دام)آغل( آلوده
3-پاکسازی آغل قبل از ورود دام در فصل سرد 

به روش سم پاشی

سرخجه در بارداری

هشدار شبکه دامپزشکی شهرستان بافت در خصوص بیماری گری

ارتباطی  مشکالت  و  مسائل  بررسی  جلسه 
فالح جوشقانی  حسین  حضور  با  کرمان  استان 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزير  معاون 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس  و 
کرمان  استاندار  فدائی  رياست  به  و  راديويی 
شد. برگزار  اعظم)ص(  پیامبر  سالن   در 

با  جلسه  اين  در  کرمان  فرماندار  بابايی  علی 
بخش  شش  کرمان  شهرستان  در  اينکه  بیان 
بخش ها  اين  از  تعدادی  داشت:  اظهار  داريم 
در  کرمان  شهرستان  مرکزی  بخش  جمله  از 
دارد. مشکالتی وجود  آنها  ارتباطی   زيرساخت 

وی با بیان اينکه روستای اهلل آباد در بخش مرکزی 
ارتباطات  حوزه  در  مشکالتی  کرمان  شهرستان 
دارد افزود: اين روستا در حاشیه شهر کرمان است 
و جاده باغ فتح آباد هم که يک مسیر گردشگری 
دارد. همراه  تلفن  آنتن دهی  مشکل   است 

بخش  در  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  فرماندار 
پايسیب  و  همقاوند  بُندر،  روستاهای  در  چترود 
کرد:  بیان  داريم  دست  اين  از  مشکالتی 
نقاط  بعضی  در  نیز  چترود   - کرمان  جاده 

هستیم. روبه رو  موبايل  آنتن دهی  عدم   با 
نیز  راور  شهرستان  فرماندار  اژدری  مالک 
اينکه چند محله در  به  با اشاره  اين جلسه  در 
شهر راور تلفن ثابت ندارند اظهار داشت: در 
شهر هجدک و در بخش کوهساران نیز تلفن 
ثابت در بخشی از شهر وجود ندارد و انتظار 
ارتباطات  مشکل  انتخابات  از  قبل  تا  داريم 
شود. مرتفع  راور  روستاهای  و  شهرها   در 

شهرستان  فرماندار  عطاپوروزيری  ابوذر 
جیرفت نیز در اين جلسه با بیان اينکه 85 روستا 

در شهرستان جیرفت هیچ ارتباطی و زيرساختی 
ارتباطات در کل  توسعه  ندارند گفت:  ارتباطی 
کشور بايد متوازن باشد اما در جیرفت که جنوب 
داريم. زيادی  مشکالت  ما  است  کرمان   استان 

فرماندار  حمزه جواران  فتحعلی  جلسه  اين  در 
بافت با اشاره به اينکه شهرستان بافت مشکالت 
زيرساخت های  و  همراه  تلفن  آنتن دهی  زياد 
ارتباطی دارد اظهار داشت: وقتی که می خواهیم 
از آنتن دهی و مشکالت اين شهرستان در حوزه 
ارتباطات بگويیم اگر از جاهايی که آنتن وجود 

است. راحت تری  کار  بگويیم  سخن   دارد 
زيادی  مشکالت  به  اشاره  با  بافت  فرماندار 
ارتباطات  حوزه  در  شهرستان  اين  در  که 
مناطق  روستاها  از  جدای  گفت:  دارد  وجود 
 عشايری ما بدترين وضعیت آنتن دهی را دارند.

در  نیز  رودبارجنوب  فرماندار  قانعی فرد  محمود 
اين جلسه با بیان اينکه تمامی راه های شهرستان 
همراه  تلفن  آنتن دهی  مشکل  با  جنوب  رودبار 
مواجه هستند افزود: در 30 کیلومتری شهرستان 
مشکالت  و  می شود  قطع  ارتباط  رودبارجنوب 

بسیار زياد است.

مشکل ارتباطات در استان کرمان پايان ندارد
گالیه مندی فرمانداران استان از وزارت ارتباطات
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ترين  مشکل  و  ترين  شايع  از  يکی  نوزادان  احیای 
اقدامات در پزشکی است. متاسفانه اگر عملیات احیا 
نوزادان دچار عوارض عصبی،  نشود  انجام  بدرستی 

انواع معلولیتها و حتی مرگ می شوند
 انديکاسیو ن های احیا :

شده  لیست  سوال   5 گذشته  های  العمل  دستور  در 
مايع  آيا  شد:  می  مطرح  زايمانی  هر  در  بايست  می 
آمنیوتیک بدون مکونیوم است ؟ آيا نوزاد تنفس يا 
گريه نوزاد خوب است؟ آيا تن عضالنی نوزاد خوب 
ترم  نوزاد  است؟آيا  نوزاد صورتی  آيا رنگ  است؟ 
متولد  تازه  نوزاد  رود  نمی  انتظار  امروزه  است؟اما 
باشد  رنگ  زندگی صورتی  لحظات  اولین  در  شده 
بنابراين در دستور العمل های جديد سوال در مورد 
که  صورتی  در  است.  شده  حذف  صورتی  رنگ 
نیازی به  جواب چهار سوال ديگر مثبت باشد نوزاد 

احیا ندارد و نبايد از مادرش جدا شود.
باشد  منفی  از سواالت  يکی  در صورتی که جواب 

يک يا چند اقدام زير انجام می شود.
تنفس  هوايی-  راههای  از:  عبارتند  اقدامات  اين 
يکی  تقدم  برای  تصمیم  دارو   - خون  -گردش 
حیاتی:  نشانه  سه  همزمان  بررسی  با  ديگری  بر 
صورتیکه  باشد.در  می  رنگ  و  قلب  تنفس،ضربان 
از  يکی  نباشد،  کننده  راضی  و  مناسب  جواب 
باشد:ايجاد  داشته  تقدم  آتی  درکار  بايد  اقدامات 
 ، پوزيشن  دادن  گرما،  کردن  فراهم  وتوازن  تعادل 
تمیزکردن راه هوايی ،خشک کردن ، دادن پوزيشن 
آپنه  دارای  اگر  نوزاد  تنفس  ونتیالسیون  مجدد 
است. دقیقه  در  ضربه   100 از  کمتر  قلب  ضربان  يا 

قفسه  فشار  شروع  با  خون  سینهجريان  قفسه  فشردن 
کمتر  قلب  ضربان  تعداد  اگر  شود.  می  آغاز  سینه 
ونتیالسیون  خالف  بر  باشد  دقیقه  در  ضربه   60 از 

همچنان  اگر  درمانی  يا حجم  .داروها  است  مناسب 
اجرا می  باشد  بار دردقیقه  از 60  قلب کمتر  ضربان 
 + است  مناسب  کودک  تنفس  شوددرصورتیکه 
از  بیش  قلبی  تعداد ضربان  بهتر است +  نوزاد  رنگ 
100 بار در دقیقه است ونتیالسیون بیشتر نیازی نیست.

1( کنترل حرارت ومشاهده گرما:
مرحله اول احیا : فراهم کردن گرما با استفاده از قرار 
دادن کودک زير وارمر . بر اساس دستورالعمل های 
جديد هر کودکی با سن 28 هفته حملگی يا کمتر، 
داخل  در  کردن  خشک  بدون  بايستی  می  سريعا 
جلوگیری  منظور  به  گردن  حد  تا  پالستیکی  کیف 
نیز  سر  پوشاندن  شود.  داده  قرار  حرارت  اتالف  از 
برای جلوگیری از دست رفتن حرارت مناسب است. 
برخی از افراد اين تکنیک را برای کودکان رسیده به 
به دقت  بايستی  بدن  برند.حرارت پوست و  کار می 
برای جلوگیری از هايپرترمی در اين تکنیک بررسی 

شود. هايپرترمی با افزايش خطر مغزی مرتبط است.
2( تمیز کردن راههای تنفسی از مکونیوم

استفاده از لوله های مکنده دهانی حلقی وبینی حلقی 
برای کودکانی که مايع آمنیوتیک شان حاوی تکه 

های مکونیوم بوده است چندان مناسب نیست.
3( تهويه:

به  مناسب  ای  تهويه  فشار  جديد  دستورالعمل  طبق 
تنهايی برای احیای تمام کودکان براديکارد و دچار 
آپنه موثر است. اين تنها روش موثر مهم برای احیای 
نوزادی است که در زمان تولد تنفسی ندارد. افزايش 
احیاست.  موثر  تاثیر  از  ای  نشانه  قلب  ضربان  سريع 
باال آمدن قفسه سینه پاسخ سريع به تاثیر ونتیالسیون 
است.فشار اولیه 20 سانتیمتر بر آب اغلب موثر است 
تا 40  يا مساوی 30  بیشتر  فشار  به  نوزادان  از  برخی 

سانتیمتر بر آب نیاز دارند

4( اکسیژناسیون:
طبق اين دستورالعمل ها ،در صورت مشاهد سیانوز، 
يا ديگر عاليم ديسترس تنفسی نوزاد-  براديکاردی 
استفاده سريع اکسیژن 100درصد مهم است. خطرات 
اکسیژناسیون زياد در مدت کوتاه و سريع در زمان 
احیا نبايد نگران کننده باشد.نوزادان سالم متولد شده 
اکسیژن90درصد  اشباع  برای  وقت  دقیقه  تا10   5 به 
گیرد،  می  انجام  مناسب  تهويه  که  زمانی  نیازمندند. 
گونه  هیچ  باشد،  پايین  قلب  ضربان  که  صورتی  در 
غلظت  در  تغییر  تکذيب  يا  حمايت  برای  مدرکی 
جديد  دستورالعمل  ندارد.  وجود  اولیه  اکسیژن 
پزشک  ويا  درمانی  مرکز  هر  عهده  بر  را  قضاوت 

مربوطه می گذارد.
5( انتوباسیون:

تعداد کمی از نوزادن ترم يا نزديک ترم متولد شده 
به  نیاز  که  کودکانی  اکثر  دارند.  تراشه  لوله  به  نیاز 
اند.  آمده  بدنیا  ترم  اند  دارند،کودکانی  درمان  اين 
در دستورالعمل های جديدco2 بازدمی تعیین کننده 
جايگاه داخل تراشه ای توصیه است. اين عمل حتی 
در کودکانی که بسیار کوچکند،قابل اعتماد است و 
حمله قلبی را ايجاد نمی کند ممکن است نتايج منفی 

کاذب هم ايجاد شود.
6( داروها :  به استفاده از دارو در 99درصد کودکان 
نیازی نیست. با ونتیالسیون مناسب ،کمتر از 2 نوزاد 
داشت. خواهند  نیاز  آدرنالین  به  تولد   100 هر  در 

تراشه  داخل  تزريق  داروست.  ترين  مهم  آدرنالین 
ای آدرنالین پیشنهاد نمی شود. افزايش حجم بندرت 
نیاز است. اگر محلول  برای کودکان ترم و پره ترم 
ml/ غلظت  باشد  نیازمند  ايزوتونیک  کريستالوئید 

kg10 بايستی تکرار شود.
حمیده کاشانی)ماما بیمارستان خاتم االنبیاء(

بیماریها و شیردهی
در طول دوران بارداري زنان عالوه بر اينکه در معرض بیماريهاي 
نیز ممکن  بواسطه حاملگي  دارند،  قرار  شايع دوران غیربارداري 
نیاز  که  بگیرند  قرار  بیماريهايي  و  مشکالت  معرض  در  است 
درک  و  شناخت  رابطه  اين  در  کنند.  پیدا  دارويي  درمان  به 
بر روي جنین و شیرخوار بسیار  اثرات آنها  تراتولوژي داروها و 

ضروري است.
از  بعضي  خطرات  و  عوارض  شناخت  بر  مروري  مطالعه  اين 
شايع  در  داروها  از  استفاده  در  ايمني  رعايت  که  داروهاست 
ترين مشکالت و بیماريها در جمعیت زنان باردار و شیرده شامل 
شکايات مربوط به قسمت فوقاني دستگاه تنفس، درد، مشکالت 
اعصاب و  بیماريهاي  بیماريهاي رواني،  و روده،  معده  به  مربوط 

سردرد را مطرح مي نمايد.
تراتولوژي شامل مطالعه و شناسايي توسعه و تکامل غیرطبیعي و 
قرار گرفتن در معرض  نقايص مختلف را در جنین است.  ايجاد 
عوامل تراتوژن 3-2 هفته بعد از لقاح تابع قانون همه يا هیچ است. 
يعني يا به سقط منجر مي شود و يا هیچ اثري بر روي جنین باقي 
نمي گذارد. حساسیت جنین نسبت به عوامل تراتوژن بیشتر مربوط 
از اولین روز آخرين  از لقاح و يا 10 هفته بعد  به 8-3 هفته بعد 
قاعدگي است. بنابراين سه ماهه اول بارداري بحراني ترين زمان از 
نظر مواجهه با عوامل تراتوژن محسوب مي شود. بعد از اين زمان 
تاثیر اين عوامل بصورت محدوديت رشد و يا تاثیر بر روي سیستم 

عصبي و بافت هاي غدد جنسي تظاهر خواهد کرد.
مشکالت و بیماري هايي که به استفاده از داروها منجر مي شود، 
در  داروها  بعضي  از  استفاده  چه  اگر  است.  شايع  حاملگي  در 
طول حاملگي و شیردهي ايمن است، آگاهي از داروهاي خاص 
ضروري است. داروهايي که استفاده از آنها در بارداري غیرايمن 
بنابراين،  به نظر مي رسند، لزوما در شیردهي هم اينگونه نیستند. 
موجب  شیردهي  و  بارداري  در  آنها  عوارض  و  داروها  شناخت 
درمان هاي مناسب و اجتناب از درمان هاي غیرضروري خواهد 

شد.
مهناز ملک لو زاده)ماما بیمارستان خاتم االنبیاء(

خطرات شروع زودرس غذای کمکی
تغذيه با شیر مادر در رشد و سالمتي کودکان و کاهش بار بیماري 
تاثیر  کودکان  میر  و  مرگ  و  ها  بیماري  از  ناشي  عوارض  ها، 
بسزايي دارد. شیر مادر عالوه بر رفع نیازهاي عاطفي سبب کاهش 

هزينه هاي بي مورد در خانواده و جامعه مي شود 
 F.G.D گروهي  مصاحبه  روش  به  و  کیفي  های  بررسي  در 
مادران داراي کودک يک تا دو سال موفق و ناموفق در شیردهي 
ارائه دهنده خدمت مورد مصاحبه قرار گرفتند. تمام  و کارکنان 
مادران معتقد بودند شیر مادر بهترين غذا براي شیرخوار است و 
با  بايد بالفاصله از بدو تولد شروع و تا 6 ماهگي شیرخوار فقط 
ترنجبین،  قند،  آب  شیرخوار،  به  عمال  اما  شود.  تغذيه  مادر  شیر 
روزگي   40 از  روستايي  مادران  اکثر  بودند.  داده  بادام  بارهنگ 
غیر  در  هستند  معتقد  و  کرده  آشنا  غذا  طعم  با  را  شیرخوارشان 
اين صورت کودک بد غذا و الغر میشود. مادران شهري شاغل 
بودن و برخي تمايل کودک را دلیل شروع زودتر تغذيه کمکي 
بودند کودکي  معتقد  قبلي  تجربه  به  توجه  با  برخي  نمودند.  بیان 
که زودتر از 6 ماهگي با غذا آشنا شود بهتر به غذا واکنش نشان 
داده و خوش اشتهاتر است. اکثر مادران شهري آب میوه را زودتر 
از موعد شروع کرده. اکثر مادران گريه شیرخوار، ضعیف بودن 
شیرخوار، تغذيه نامناسب مادر، ضعف مادر در هنگام شیر دادن، 
امتناع شیرخوار از گرفتن پستان را دلیل گرسنگي و ناکافي بودن 
پرسنل  بیان کردند.  يا شیر مصنوعي  تغذيه کمکي  شیر و شروع 
عالئم کافي بودن شیر مادر را مي دانستند و معتقد بودند مصرف 
آنتي بیوتیک، نارس بودن شیرخوار و دوقلويي، عدم موفقیت در 
زودرس  شروع  علل  از  پزشک  تجويز  قبلي،  کودک  شیردهي 
مادران  تمامي  است.  مادران  در  مصنوعي  شیر  و  تکمیلي  تغذيه 
کودک  به  را  شیرخودشان  بايد  بیماري  هنگام  در  بودند  معتقد 
تا شیر  از مادارن شاغل شیر خود را دوشیده  بدهند. تعداد کمي 
خوار در زمان نبود مادر، با آن تغذيه شود. اکثر مادران روستايي و 
برخي از مادران شهري و پرسنل معتقد بودند وقتي مادر گرمازده 
است و يا جوش زده بايد اول سینه خود را با آب بشويد و کمي 
از شیرش را دوشیده دور بريزد سپس شیرخوار را شیر بدهد. اکثر 
مادران معتقد بودند شیر مادر حامله براي شیرخوار خوب نیست. 
مادران وجود همکاران را در آگاهي خود بسیار مفید مي دانستند 
به  توجه  موثراست.  خیلي  هم  تلويزيون  و  راديو  بودند  معتقد  و 
اعتقادات مادران در آموزش و توسعه برنامه از طريق رسانه هاي 
دسته جمعي، تشويق و توجیه پزشکان، حمايت از مادران شیرده، 
بهبود تغذيه مادران و ارائه مکمل، فاصله گذاري بین بارداري ها 
از فاکتورهاي موثر در تغذيه انحصاري و ترويج تغذيه با شیر مادر 

تا 6 ماهگي خواهد بود.
نسرين علیدادی)ماما بیمارستان خاتم االنبیاء(

علل بروز اين بیماری هنوز به طور کامل شناخته 
نشده است ولی برخی عوامل فرد را مستعد ابتال 

به فشار خون می کنند از جمله:
احتمال  سن  افزايش  با  سال   60 باالی   سن    -1

بروز فشار خون افزايش می يابد
2- چاقی و اضافه وزن

3- سیگار کشیدن
4- مصرف الکل

چربی   يا  زياد  نمک   حاوی   غذايی   رژيم    -5
اشباع  شده  و عدم مصرف میوه و سبزی

6- کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی
7- استرس

8- عوامل  ژنتیکی ، اگر يکی از والدين و يا هر 
دو دچار فشار خون باال باشند، خطر ابتالی فرد 

به فشار خون بیشتر است.
9- مصرف  قرصهای  ضد حاملگی  ، استرويیدها 

و بعضی  از انواع  داروهای  مهارکننده  اشتها
10- پشت میزنشینی

هندواروپايی  ونژاد  پوستان  سفید   : نژاد   -11
بیشتر دچار افزايش فشار خون می شوند.

پیشگیری از بیماری فشارخون
1- کنترل وزن ، کم کردن حتی يک کیلوگرم 

از وزن برای کنترل فشار خون مفید است
2- انجام ورزش مرتب، 30 دقیقه ورزش در هر 

روز بهترين راه مبارزه با پرفشاری خون است

3- کم کردن مصرف نمک و غذاهای پرچرب
4- داشتن رژيم غذايی حاوی میوه و سبزيجات 
، لبنیات کم چرب و غذاهای حاوی پتاسیم نظیر 

دانه های سبوس دار و خشکبار استفاده کنید.
5- عدم مصرف سیگار و مشروبات الکلی

6- اندازه گیری فشار خون حداقل هر شش ماه 
يک بار

از  پیش  معاينه  برای  بايد مرتب  باردار  زنان   -7
خانه  و  درمان  بهداشتی  های  پايگاه  به  زايمان 
بهداشت  کارشناسان  تا  کنند  مراجعه  بهداشت 
به  و  ببرد  پی  خون  احتمالی  پرفشاری  به  بتواند 

 موقع کنترل کنند.
از  پیشگیری  قرصهای  که  هايی  خانم  در   -8
بايد فشار خون خود  بارداری استفاده می کنند 

را مرتب کنترل نمايند
9- پرهیز از مصرف سوسیس، کالباس، کنسرو 
گوشت، برگرها و ساير فرآورده های گوشتی به 
باالی سديم و همچنین  مقادير  بودن  دارا  علت 
از سبزی های کنسروشده در آب نمک،  پرهیز 

زيتون شور، چیپس و ساير تنقالت شور.
چای   ، قهوه  قبیل  از  کافئین  حاوی  مواد   -10
افزايش  سبب  شکالت،  و  کوال  نوشابه های   ،
فشارخون می شوند و بايد در حد اعتدال مصرف 

شوند.
11- اجتناب از مصرف غذاهای سرخ کرده يا 

غذاهايی که در درجه ی حرارت های بسیار باال 
و يا با مدت زمان طوالنی تهیه می  شوند، و عدم 

استفاده ی چند باره از روغن های آشپزی .
جای  به  سفید  گوشت  از  استفاده   -12

گوشت های قرمز.
باال  عوامل  از  يکی  زيرا   ، استرس  کنترل   -13
می   عمل  هم  سريع  بسیار  که  خون  فشار  بردن 

کند، استرس و عصبانیت است.
14- استراحت به میزان کافی هر روز زيرا کار 
کردن بی  وقفه بیشترين فشار را بر سالمتی فرد 

وارد خواهد کرد
شنا،  پیاده  روی،  مثل  ورزش هايی  انجام   -15
دوچرخه سواری برای پايین آوردن فشار خون 
مفید هستند بنابراين حداقل 3 بار در هفته و هر 

بار حداقل 30 دقیقه بايد ورزش کرد
درمان 

فرد  هر  ويژگیهای   به   توجه   با  درمان   اهداف  
کم  شامل   است   ممکن   و  شد  خواهند  تعیین  
 کردن  وزن  ، ترک  دخانیات  ،کنترل فشار خون    
از داروهای  ضد فشار  بصورت روزانه ، استفاده  
استرس،  از  کاستن  پزشک،  نظر  تحت  خون  
برنامه  ورزش  مناسب  و تغییر شیوه  زندگی  برای  

کاهش  استرس باشند.
اشرف علی حسینی )سرپرستار  بیمارستان خاتم 
االنبیاء(

روز   4-7 تقريبا  وارفارين  مصرف  شروع  با 
طول می کشد تا وارفارين بتواند به خوبی عمل 
به کلینیک  منظم و مرتب  مراجعه های  با  کند. 
وارفارين که زمان اين مراجعه ها توسط پزشک 
تعیین می شود، زمان پروترومبین استاندارد فرد 
اندازه گیری می شود. پس با زمان پروترومبین 
اثرات  تواند  می  پزشک  منظم،  استاندارد 
زمان  که  زمانی  و  کند  بررسی  را  وارفارين 
پروترومبین  زمان  به  فرد  استاندارد  پروترومبین 
استاندارد هدف رسید، می توان گفت وارفارين 

برای بیمار اثرات مطلوبی دارد.
می  کند،  می  مصرف  وارفارين  که  فردی  آيا   

تواند واکسیناسیون يا تزريقات انجام دهد؟ 
خاصی  شرايط  بیماران  اين  در  واکسیناسیون 

دارد:
 تزريق بايد به صورت زيرپوستی انجام شود.

احتمال خون  زيرا  نشود،  انجام  تزريق عضالنی 
مردگی زياد است.

اگر لزوم به تزريق باشد، بعد از تزريق به مدت 
10 دقیقه ناحیه تزريق را محکم فشار دهید

 مصرف وارفارين در بارداری
FDA طبقه بندی:x. ممنوع است.

مصرف وارفارين در دوران شیردهی
به نظر نمی رسد که دارو در شیر تجمع يابد. با 

احتیاط مصرف شود.
 مصرف در سالمندان:

انعقاد  ضد  اثرات  به  نسبت  سالخورده  بیماران   
و خطر خونريزی  هستند  تر  دارو حساس  خون 

در آنها افزايش می يابد. اين امر ممکن
است ناشی از تغییر مکانیسم های هموستاتیک يا 
کاهش عملکرد کبد يا کلیه در اثر افزايش سن 

آنها باشد.  مصرف در کودکان:

انعقاد  ضد  اثر  به  نسبت  است  ممکن  نوزادان   
حساس   )K ويتامین  کمبود  دلیل  )به  وارفارين 

تر باشند.
دارند  تداخل  وارفارين  با  که  هايی  بیماری   

عبارتند از:
 خونريزی   ديابت   فشار خون     بیماری کبد      

کمبود پروتئین C      اختالل عملکرد کلیه
 توجه:فردی که وارفارين مصرف می کند بايد 
بیشتری  احتیاط  با  را  خود  روزانه  های  فعالیت 

انجام دهد. به عنوان مثال:
 از مسواک نرم استفاده کند.

از انجام فعالیت های شديد خودداری کند.
در هنگام کار کردن با وسايل تیز و برنده دقت 

بیشتری داشته باشد.
از انجام فعالیت های شديد خودداری کند.

سیما قاسمی)پرستار بیمارستان خاتم االنبیاء(

ديابت نوع 1معموالً شروع پر سر و صدايی دارد 
و با عالئمی چون تشنگی، پُر ادراری، پُر نوشی، 
کاهش وزن، گرسنگی و خستگی شديد تظاهر 

پیدا می  کند.
و  دارد  آهسته  تری  خیلی  شروع   2 نوع  ديابت 
"بی  واقع  در  آن  ی  اولیه  عالمت  شايع  ترين 
عالمتی" است. درصد قابل توجهی از مبتاليان به 
ديابت نوع 2 )تقريباً 50 درصد آنها( از بیماری 
خود اطالعی ندارند و تنها با انجام آزمايش قند 
با  داد.  تشخیص  را  آنها  بیماری  می  توان  خون 
مطلوب،  کنترل  عدم  صورت  در  وجود  اين 
نیز  نوع 1  به ديابت  ممکن است عالئمی مشابه 
بروز کند. از ديگر عالئم ديابت نوع 2 می توان 
به عفونت های مکرر، مخصوصاً عفونت دستگاه 
ديررس  بهبودی  ديد،  تاری  پوست،  و  ادراری 
زخم ها، احساس سوزش و بی حسی در انگشتان 

پا اشاره کرد.
ديابت  به  ابتال  خطر  معرض  در  کسانی  چه 

هستند؟
تمامی افراد باالی 40 سال در معرض خطر ابتال 
به ديابت نوع 2هستند و بايد هر 3 سال يک  بار 

تحت آزمايش قند خون قرار بگیرند.
و  باشند  می  وزن  اضافه  دچار  که  افرادی   *
در  نیز  دارند،  را  زير  شرايط  از  يکی  حداقل 
انجام  و  2هستند  نوع  ديابت  به  ابتال  معرض 
در  بايد  آ نها  در  خون  قند  مکرر  آزمايشات 
يعنی  تر،  فواصل کوتاه  با  يا  سنین زير 40 سال 
شرايط  اين  شود.  انجام  بار  يک  2-1سال  هر 
در  ديابت  به  ابتال  ی  سابقه  وجود  از:  عبارتند 
به  فرد  ابتالی  ی  سابقه  اول،  ی  درجه  بستگان 
سابقه  ديابت(،  از  پیش  ی  پنهان)مرحله  ديابت 
ی ابتال به ديابت حاملگی، سابقه ی تولد نوزاد 
با  نوزاد  تولد  يا  کیلوگرم   4 از  بیشتر  وزن  با 
فشارخون  بودن  باال  مادرزادی،  ناهنجاری های 
مینیمم  يا  و   140 از  بیشتر  ماکزيمم  )فشارخون 
اختالالت  وجود  جیوه(،  میلی  متر   90 از  بیشتر 

چربی خون؛  يعنی تری  گلیسیريد باالتر از 250 
و يا کلسترول خوب )HDL(  کمتر از 35 میلی 
 گرم در دسی  لیتر، سابقه ی ابتال به کیست های 
عروقی  قلبی-  بیماری های  يا  و  تخمدان  متعدد 
)تنگی رگ های قلب، انفارکتوس قلبی يا سکته 

ی مغزی (.
آيا ديابت قابل پیشگیری است؟

در مورد ديابت نوع 1 با وجودی که تحقیقات 
زيادی در مورد روش های مختلف پیشگیری از 
آن در حال انجام است، ولی هنوز راه حل قطعی 
برای پیشگیری از آن به دست نیامده است. ولی 
در مورد ديابت نوع 2 تحقیقات به روشنی نشان 
به  وزن  کاهش  و  صحیح  ی  تغذيه  که  داده اند 
میزان 7- 5 درصد وزن فعلی و نیز انجام مرتب 
در  هفته(  طول  در  دقیقه   150( ورزشی  فعالیت 
پیشگیری از ابتال به ديابت، در افراد در معرض 

خطر بسیار مؤثر است.
رضوان قاسمی)پرستار بیمارستان خاتم االنبیاء(

آگهي مزایده)نوبت دوم(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
9709973879200191 مورخه 97/4/27 صادره ازشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان ارزوئیه در 
پرونده اجرايی 970431 دادگاه ارزوئیه که حسب مفاد دادنامه مذکور آقای مجید زرنگ فرزند ا...داد 
و خانم مريم حاتمی فرزند نصرا...به پرداخت مبلغ چهل میلیون ريال بابت اصل خواسته مضافاً خسارات 
ا...و پرداخت نیم عشر اجرايی در  ابراهیمی فرزند لطف  تاخیر و تاديه در حق آقای حمیدرضا حاج 
حق دولت محکوم گرديده که آقای مجید زرنگ يک دستگاه سمپاش معرفی نموده که به کارشناسی 
ارجاع و مبلغ 80/000/000 ريال ريال برآورد قیمت شده است فلذا مال مذکور با وصف موجود مزايده 
با حضور نماينده محترم دادگاه در مورخه چهارشنبه 1398/8/29 ساعت 12ظهر در محل اجرای احکام 
دادگاه ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود 
ضمناً افراد شرکت کننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در بسته 
تحويل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده 
به دايره اجراي احکام  از موعد  تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل 

مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از مال مورد نظر داده شود.)الف 82 
محسن روانان- مديردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه

آگهي مزایده)نوبت اول(
اجراي احکام حقوقي دادگاه عمومي ارزوئیه در نظر دارد در راستاي اجراي مفاد دادنامه 98/5 مورخه 
98/3/8 صادره از اداره تعاون و کار رفاه اجتماعی شهرستان بافت در پرونده اجرايی 980131 دادگاه 
ارزوئیه که حسب مفاد دادنامه مذکور شرکت مسینا لیدوما طبق نظر کارشناس به پرداخت مبلغ چهل 
فرزند  فهیمی  صديقی  2-رضا  سهراب  فرزند  خزايی  محمد  آقايان1-  حق  در  تومان  میلیون  چهار  و 
نعمت ا... وپرداخت حق بیمه کارکرد ايشان در حق اداره تامین اجتماعی و پرداخت نیم عشر اجرايی 
در حق دولت محکوم گرديده که از شرکت مذکور میزان چهل و چهار تن کنسانتره کرومیت با عیار 
تومان  هزار  میلیون و ششصد  تن يک  قیمت هر  بعمل آمده  استعالم  به  توجه  با  يافت که  42 درصد 
برآورد قیمت گرديده و با توجه به تغییر قیمت دالر قیمت آنها به نرخ روز فروخته خواهد شد فلذا 
مال مذکور با وصف موجود مزايده با حضور نماينده محترم دادگاه در مورخه شنبه 1398/9/2 ساعت 
12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد 
افراد شرکت کننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را  دهند برنده شناخته می شود ضمناً 
فی المجلس در پاکت در بسته تحويل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل از 
موعد به دايره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از مال مورد نظر داده شود.)الف 82 محسن 
روانان- مديردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه

آگهي حصروراثت
آقای عبدالحسین کريمی زاده فرزند جان ا... داراي شناسنامه 150 به شرح دادخواست شماره 980625 
مورخ 98/8/13 توضیح داده شادروان جان ا...کريمی زاده چغارچوئی فرزند يارا... به شناسنامه 56 در 

تاريخ 98/7/4 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- سکینه کريم زاده چغارچوئی به ش ملی 3130932690 متولد 1359فرزند متوفی.

2- علیرضا کريم زاده چغارچوئی به ش ملی 3131058153 متولد 1354فرزند متوفی.
3- بنت الهدی کريمی زاده به ش ملی 3091264637 متولد 1362فرزند متوفی.
4- عبدالحسین کريمی زاده به ش ملی 3130233822 متولد 1361فرزند متوفی.

5- روح ا... کريم زاده به ش ملی 3120009407 متولد 1368فرزند متوفی.
6- علی اصغر کريم زاده به ش ملی 3131533544 متولد 1366فرزند متوفی.
7- علی اکبرکريم زاده به ش ملی 3130903380 متولد 1357 فرزند متوفی.

8- اشرف چغارچوئی به ش ملی 3130233180 متولد 1336همسر متوفی.
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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.
طوبی اسفنديارپور- دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم عهديه پورپسند فرزند شکرا... داراي شناسنامه 3180 به شرح دادخواست شماره 980630 مورخ 
98/8/14 توضیح داده شادروان خانم تکلوزاده فرزند آقا به شناسنامه 107 در تاريخ 1374/11/1 درشهر 

بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- ابراهیم خوارزمی فرزند حسین به ش ش 3131101083 متولد 1328فرزند متوفی.

2- اسمعیل تکلوزاده فرزند علیرضا به ش ش 3130589422 متولد 1304فرزند متوفی.
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره 980557 مورخ  فرزند حمزه داراي شناسنامه   فريبرز صادقی تکلو  آقای 
تاريخ  به شناسنامه 134 در  ا...  نژاد تکلو فرزند سیف  ناصری  98/7/23 توضیح داده شادروان قزبس 

98/7/2 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- فريبرز صادقی تکلو به ش ملی 3130844759 متولد 1345 بافت فرزند متوفیه.

2- فريبا صادقی تکلو به ش ملی 3130855637 متولد 1348 بافت فرزند متوفیه.
3- فیروزه صادقی تکلو به ش ملی 3131516453 متولد 1356 بافت فرزند متوفیه.

يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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.)م الف 121(
طوبی اسفنديارپور- دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره 980399  فرزند صمدا...داراي شناسنامه 9547  پور  آقای حمدا...سلیمانی 
مورخ 98/8/14 توضیح داده شادروان صمدا...سلیمانی پور فرزند فرج ا... به شناسنامه 152 در تاريخ 

98/7/20 درشهر کهنوج فارياب فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- اسالم سلیمانی پور به ش ملی 3161300548 متولد 1367فرزند متوفی.
2-حمدا...سلیمانی پور به ش ملی 3160095703 متولد 1355فرزند متوفی.

3-معصومه سلیمانی پور به ش ملی 3160984362 متولد 1360 فرزند متوفی.
4-سمیه سلیمانی پور به ش ملی 3031197178 متولد 1362فرزند متوفی.

5-عیسی سلیمانی پور به ش ملی 5839668648 متولد 1348فرزند متوفی.
6-میثم سلیمانی پور به ش ملی 5830009846 متولد 1371فرزند متوفی.

7-پروين سلیمانی پور به ش ملی 3160762971 متولد 1351 فرزند متوفی.
8-ساره سلیمانی پور به ش ملی 3160113574 متولد 1357فرزند متوفی.
9-عالم خانمیرزايی فرزند مراد به ش ش 179 متولد 1231 فرزند متوفی.

10-مسعود سلیمانی پور به ش ملی 5839971863 متولد 1365فرزند متوفی.
11-موسی سلیمانی پور به ش ملی 5839668656متولد 1350فرزند متوفی.

يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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

آگهی فقدان سند مالکیت 
به  به استناد سه برگ استشهاديه گواهی امضاء شده منظم  اينکه آقای علی دامی فرزند حسن  به  نظر 
واقع  اصلی  از 25  فرعی   8 خانه پالک  المثنی ششدانگ  مالکیت  سند  دريافت  کتبی جهت  تقاضای 
درقطعه 5 بخش 41 کرمان متعلق به وی به علت سرقت مفقود شده با بررسی معلوم گرديد ذيل ثبت 
اداره تقاضای صدور  اين  از  نامبرده صادر و تسلیم گرديده و  نام  به  4613 صفحه 588 دفتر جلد 24 
سند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و بر حسب دستور اصالح تبصره 
يک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص يا اشخاصی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و يا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از 
تاريخ انتشار اين آگهی) يک نوبت است(ظرف مدت 10 روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت يا 
سند معامله کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه اعالم نمايند بديهی است پس از انقضای 
اداره وفق  اين  و  بود  نخواهد  از هیچکس مسموع  ادعايی  مقرر در آگهی) ده روز( هیچگونه  مهلت 

ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک اقدام خواهد نمود 
سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اينکه شرکت کارخانه پنبه پاک کنی دشت زيبای بافت به استناد دو برگ استشهاديه گواهی 
امضاء شده منظم به تقاضای کتبی جهت دريافت سند مالکیت المثنی ششدانگ اعیانی پالک 76 فرعی 
معلوم  بررسی  با  مفقود شده  به علت جابجايی  به وی  متعلق  از 156 اصلی واقع در بخش 41 کرمان 
گرديد ذيل ثبت 438 صفحه 317 دفتر جلد 5 به نام نامبرده صادر و تسلیم گرديده و برابر سند رهنی 
شماره 110076-81/8/30 دفتر خانه دو کرمان در قابل مبلغ 2556410590 میلیون ريال به مدت 68 
ماه در رهن بانک صادرات کرمان می باشد و از اين اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک 
فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و بر حسب دستور اصالح تبصره يک ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می گرددتا چنانچه شخص يا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم و يا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاريخ انتشار اين آگهی) 
به اداره  يک نوبت است(ظرف مدت 10 روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله کتباً 
ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه اعالم نمايند بديهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی) 
ده روز( هیچگونه ادعايی از هیچکس مسموع نخواهد بود و اين اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک اقدام خواهد نمود 
سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه 

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه
اصفهان  از  ملی 1270326333 صادره  به شماره  فرزند خدامراد  امیرطاهری  قاسم  آقای  به  بدينوسیله 
امیرطاهری  ساکن اصفهان زينبیه ارزنان پشت مدرسه کوچه آوا / بافت ابالغ می شود که خانم مینا 
فرزند علیمراد جهت وصول مبلغ 13/083/400/000 ريال به نرخ روز به استناد مهريه مندرج در سند 
ازدواج شماره 10490 مورخ 1392/3/13 دفتر ازدواج 121 ارزوئیه علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالسه 9800188 در اين اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورين، محل اقامت شما 
به شرح متن سند و آدرس اعالمی از سوی زوجه شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط يک مرتبه در يکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی و رسمی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمايید، عملیات اجرائی جريان خواهد يافت.
محمد محسن قزوينی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بافت)م الف 94(

احیای نوزادان

فشار خون باال

مراقبت های مصرف وارفارین

ملخ صحرایی 12 هزار هکتار از اراضی شمال دیابت
کرمان را تهدید می کند

پدافند  هفته  در  صحرايی  ملخ  رزمايش  در  روز  سعیدی  عباس 
غیرعامل افزود: با توجه به اعالم سازمان خوار و بار جهانی مبنی 
بر ريزش ملخ ها به استان کرمان، با حضور استاندار کرمان جلسه 
ای تشکیل و حسب دستور استاندار، فرمانداران مرتبط و ادارات 
استاندار  توسط  الزم  دستورات  و  درآمده  باش  آماده  حالت  به 

صادر شده است.
در ادامه اين رزمايش بر اساس گزارش مديريت جهادکشاورزی 
و  اين شهرستان  پوشش  مناطق تحت  به  ملخ  مبنی حمله  ارزوئیه 
تیم  کرمان  استان  جهاد کشاورزی  سازمان  رئیس  دستور  حسب 
و  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاونت  کارشناسان  از  متشکل  پايش 

مديريت حفظ نباتات به منطقه اعزام شدند.
اين  فرمانداری  کرمان،  استانداری  پايش،  اين  انجام  مراحل  در 
شهرستان، نیروهای نظامی و انتظامی و کارشناسان سازمان جهاد 
کشاورزی همکاری و تمامی امکانات در اختیار اين گروه قرار 

گرفت.
پس از پايش و رديابی آفت مذکور در سطح 40 هزار هکتار از 
مناطق تحت پوشش رزمايش در شهرستان ارزوئیه،  مشخص شد 
و سطحی حدود 200 هکتار آلوده به آفت مذکور بود که مبارزه 

با آن با موفقیت انجام شد.
مربوطه  واحدهای  تمام  از  غیرعامل  پدافند  کارگروه  رئیس 
درخواست کرد، با آمادگی الزم آماده مقابله با هجوم ملخ های 

صحرايی در آينده باشند.
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بافت
انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

دومین سالگرد شهیدگمنام واحد بافت و نهمین 
يادواره شهدای دانشجوی اين شهرستان برگزار 

شد.
قرآن  آيات  همانند  شهیدان  بافت:  جمعه  امام 
هستند و جايگاه شهدای گمنام همانند حروف 

مقطعه قرآن است. 
سالگرد  دومین   ، آنا  خبرنگار  گزارش  به 
شهیدگمنام واحد بافت و نهمین يادواره شهدای 

دانشجوی اين شهرستان به همت حوزه معاونت 
اين  دانشجويی  بسیج  و  فرهنگی  و  دانشجويی 
واحد دانشگاهی و با حضور پرشور مسئولین ، 
دانشجويان وساير اقشارمردمی درسالن ورزشی  

امام علی  دانشگاه برگزار شد. 
سالن  در  که  باشکوه  مراسم  اين  درابتدای 
دکترابراهیم  شد  برگزار  واحدبافت  ورزشی 
طی  بافت  واحد  رئیس  پاريزی  خراسانی 
شهدا  يادواره  برگزاری  گفت:  چنین  سخنانی 
مروج  شهیدان  خاطره  و  ياد  ماندگاری  ضمن 
جامعه  در  خودگذشتگی  از  و  ايثار  فرهنگ 
است وطبق ديدگاه رهبر معظم انقالب ، امروز 
از  کمتر  شهدا  خاطره  و  ياد  نگهداشتن  زنده 
دارد  ما  کشور  امروز  چه  هر   . نیست  شهادت 
و هرچه در آينده بدست بیاورد به برکت خون 

اين جوانان شهید است
و  سربلندی  همچنین   ، پاريزی  خراسانی   
امروز  آبادانی  توسعه و  اسالمی و  میهن  اقتدار 
های  عرصه  در  پیشرفت  و  اسالمی  جمهوری 

مختلف علمی و فناوری را مديون جانفشانی ها 
در  اسالم  رزمندگان  و  شهدا  های   رشادت  و 

هشت سال دفاع مقدس دانست.
در ادامه ايشان به تبیین  دفاع مقدس و مشابهت 
های آن با قیام کربال پرداخت و در خصوص 
الگو بودن قیام عاشورا چنین گفت: قیام کربال 
و  زنان  فداکاری  و  ايثار  مشترک  محصول 
آزاد  و  مسلمانان  همه  برای  که  است  مردانی 

مردان و آزاد زنان جهان الگو و اسوه است در 
اصلی  های  نمود  تمامی  کربال  کوچک  بیابان 
دين از واليت تا نماز ،حجاب ،صبر ،ايمان،امر 
به معروف و نهی از منکر ،توال ، تبرا با شرکت 

تا کودک  از طفل شیرخوار گرفته  اقشار  همه 
،نوجوان ،جوان، کهنسال تجلی يافته است.

يوم  کل  جمله  توضیح  در  ادامه  در  ايشان   
امام  از  نقل  به  کربال    ارض  کل  و  عاشورا 
خمینی رحمت اهلل علیه  چنین گفت:  همه جا و 
همه روز بايد اينطور باشد . همه روز بايد ملت 
ما اين معنا را داشته باشد که امروز روز عاشورا 
است و ما بايد مقابل ظلم بايستیم و همین جا هم 
کربالست و بايد نقش کربال را پیاده کنیم در 
همه زمینه ها بايد اين نقشه را اجرا کنند و همه 

روزها غفلت نکنند.
انقالب  معظم  رهبر  از  نقل  به  ايشان  همچنین   
چنین گفت:  اين  جمله به معنای اين است که 
زندگی  در  جاری  حوادث  اما  می گذرد  زمان 
بشر ، حقايق آفرينش دست نخورده است. در 
هر دوره ای انسانها نقشی دارند که اگر آن نقش 

را به درستی در لحظه و در زمان خود ايفا کنند 
رشد  ملت ها  رسید  خواهد  سامان  به  چیز  همه 

خواهند کرد و انسانیت گسترده خواهد شد.
  درادامه  حضرت حجت االسالم والمسلمین 
فقیه  ولی  محترم  نماينده  زاده  مهدی  آقا  حاج 
و امام جمعه شهرستان بافت طی سخنانی ابراز 
داشتند:  قرآن کريم در  چندين جا به عظمت و 
جايگاه واالی شهدا اشاره کرده است شهیدان 
شهدای  جايگاه  و  هستند  قرآن  آيات  همانند 
گمنام همانند حروف مقطعه قرآن است.  علت 
جايگاه  همان  شهدا  يادواره  در  هیجان  و  شور 
شهداست که زنده هستند و شاهد و ناظر بر ما 

هستند
 

عظمت   علت   : گفت  چنین  ادامه  در  ايشان   
شهدا و محور قديس شدن آنان  يک چیز است 
حضرت  است  محوری  واليت  مسئله  آن  و 
فاطمه )س( اولین شهیده در راه واليت است و 
همه شهدا کربال از قاسم تا حبیب بن مظاهر هم  

است  واليت  از  پیروی   ، آنان  اصلی  شاخصه 
و  شاخصه محوری شهدای عزيز ما  در دفاع 
که  است   واليت  از  پیروی  مسئله  هم  مقدس 
اهمیت  بر  تاکید  عمدتاً  شهدا  نامه  وصیت  در 

واليت محوری ست.
 ايشان مساله  بااهمیت ديگر در سیره  شهدا را 
تالش در حفظ دين دانست و افزود : شهدای 
ما  تمام هم و غم شان  حفظ دين بود . همچنین  
بودن  انقالبی   ، ويّژگیهای شهدا  از  نکته ديگر 
و  دين  پای  در  ايستادگی  و  ماندن  انقالبی  و 
انقالب است انقالبی بودن يعنی اعتماد به درون 
و بدبینی به استکبار است و شهدا اينگونه بودند

  ايشان ديگر شاخصه مهم شهدا را حمايت از 
اضافه  و  دانست  مردم   مشکالت  رفع  و  مردم 
بود  گونه  همین  هم  ها  باکری  روحیه  نمود: 
هنگامی  که  ايشان شهردار بود در گل و الی  
می  نجات  را  محرومان  و  پیرزنان  خانه   ، سیل 
دهد و  مسیر شهدا شنیدن حرف و درد مردم 

است و اين نکته مشکالت آنان را رفع کنیم
 ايشان شاخصه ديگر  شهدا را بصیرت داشتن و 

اهمیت آن دانست و افزود: مقام معظم رهبری 
اند  به بصیرت و اهمیت آن تاکید کرده  بارها 
که امام علی علیه السالم نیز فرمودند هیچ کس 
بلند کند جز بصیران .  نمی تواند علم اسالم را 

لذا بايد با بصیرت باال تابع واليت باشیم
در ادامه آقای حجتی از رزمندگان دفاع مقدس 
ايشان سه شاخصه  پرداختند:   به روايت گری 
شهیدان را توکل به خدا ، توسل به اهل بیت و 
تالش بی وقفه آنان بر شمرد ايشان در توضیح 
اين شاخصه ها چنین گفت : شهدا توکل به خدا 
داشتند نه به کدخدا ، هم چنین شهدا  در  همه 
احوال به اهل بیت توسل داشتند و رمز عملیات 
ها نام اهل بیت بود و شاخص  ديگر شهدا تالش 
و  اين صفات  به  بايد  ما  همه  که  بود  وقفه  بی 

ويژگیها پايبند باشیم.
مداحان  از  پور  مهدی  امین  آقای  ادامه  در   
بیت  اهل  مصائب  ذکر  و  مداحی  به  استانی 
با  مراسم  اين  که  است  ذکر  به  الزم  پرداخت 
استقبال باال و پور شور جوانان و دانشجويان و 

مردم روبرو شد.

دومین سالگرد شهیدگمنام واحد بافت و نهمین یادواره شهدای دانشجوی این شهرستان برگزار شد


