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

نیازمندیم 
به يک نفر شاطر در نانوايی واقع در کشکوئیه دشتاب 
نیازمنديم. ضمنا در صورت تمايل اجاره داده می شود 

نانوايی مجهز به گاز شهری می باشد.
تلفن تماس:09138458145

قابل توجه همشهریان محترم 
مطب دندانپزشکی دکتر مظفر حیدریان 

صبح و عصر دایر می باشد 
ضمناً به اطالع می رساند عصب کشی 
دندان جهت خانمهای باردار با دستگاه 
اندوپیلوت بدون نیاز به راديوگرافی در 

اين مطب میَسر گرديد
مقابل  سینما  چهارراه  بافت   : آدرس 

کتابفروشی فرهنگ
تلفن تماس: 42422775-42427599   

آگهی مناقصه )مرحله  دوم(
شهرداری بافت در نظر دارد عملیات اجرای پروژه های ذيل:

کلیه  از  لذا   . نمايد  واگذار  شرايط  واجد  پیمانکار  به  عمومی  مناقصه  طريق  از  را  بافت  شهر  در  واقع 
پیمانکاران حقیقی و حقوقی دارای کد بورس دعوت به عمل می آيد حداکثر تا تاريخ98/8/23 به  واحد 

فنی شهرداری جهت اخذ اسناد مناقصه و تحويل پیشنهادات  به حراست شهرداری اقدام نمايند.
شرايط شرکت در مناقصه:

1-سپرده شرکت در مناقصه :
1-1- سپرده شرکت در مناقصه بند الف مبلغ1/500/000/000 ريال

1-2- سپرده شرکت در مناقصه بند ب و ج  هر کدام  مبلغ 400/000/000 ريال
نزد  بافت  به حساب جاری 0108181100005 سپرده شهرداری  به صورت واريز  بايستی  باشد که  می 

بانک ملی شعبه بافت و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی باشد.
2- هزينه نشر  آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد.

4-شهرداری در رد يا قبول هريک  يا تمامی پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
5-به پیشنهادات ناقص  و پیشنهاداتی که پس از تاريخ مذکور ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد.

6- منبع تامین اعتبار: اعتبارات  استانی 
7-ساير جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد.

8-جلسه  رسیدگی به پیشنهادات و افتتاح پاکات راس ساعت ده صبح روز  شنبه مورخ98/8/25 در محل 
شهرداری بافت برگزار خواهد شد.

علی خدادادی شهردار بافت

الف: آسفالت         ب: پیاده روسازی                  ج: جدولگذاری  

نوبت دوم

تقدیر وتشکر
و  بودن  همنوعان  دلهای  فاتح  در سیر گذر عمر  نیکوست  و  چه شايسته 
دروازه قلعه قلب ها را گشودن و بر فراز قله عشق و مهر پر زدن، اين هنر 
خالق هستی است که به وارستگان عطا کرده تا نغمه محبت و مهرشان ورد 
آقای  گوغر،جناب  پاسگاه  انتظامي  محترم  باشد.فرماندهي  مردمان  زبان 
انتظامی شهرستان بافت  اسفنديارپور  و همکاران محترم و گشت نیروی 
تعامل و هماهنگي و تالشهاي مجدانه شما عزيزان در جهت ايجاد امنیت 
و حضور به موقع  نزاع های دسته جمعی  در روستاهای مناطق گوغر و 
امنیت و آرامشي که  از سرقت  و احساس  گشت زنی جهت جلوگیری 
در سايه هوشیاري و مراقبتها و مساعي شما مسئوالن ارجمند در بین  اين 
روستائیان حاکم شده است موجي از رضايت و خشنودي و قدرداني از 
شما را در بین مردم ايجاد کرده است با قدرداني از تالشهاي شما عزيزان 

برايتان اجر الهي و سالمتي و عزت از خداوند منان خواهانیم .
سعید افرومند، رئیس شورای اسالمی موردران و توابع 

فرماندار بافت:
به  »امیرآباد«  و  »َخبر«  تبدیل  پیگیر 

شهر هستیم

فرماندار بافت از پیگیری برای تبديل »َخبر« و »امیرآباد« 
به شهر خبر داد.

اداری  شورای  جلسه  در  جواران  حمزه  فتحعلی 
شهرستان بافت با بیان اينکه جايی که قانون حاکم باشد 
پیشرفت و آبادانی وجود دارد، اظهار داشت: روستای 
به  کشور  وزير  اساس نامه  بر  بافت  شهرستان  کشکوئیه 
شهر تبديل شده است و پیگیر هستیم که َخبر و امیرآباد 

از روستا تبديل به شهر شوند.
برای گازرسانی  منطقه طرنگ  داد: همچنین  ادامه  وی 

در دستور کار قرارگرفته است.
کرمان  استاندار  سفر  در  کرد:  عنوان  جواران  حمزه 
راه  برای  اعتبار  تومان  میلیون   600 بافت  شهرستان  به 
دسترسی دانشجويان به موسسه آموزش عالی شهرستان 
موسسه  سازی  محوطه  برای  تومان  میلیون   200 و 

آموزش عالی اختصاص داده شد.
اين  در  هم  ارزوئیه  رابر  بافت  شهرستان های  نماينده 
جلسه گفت: مسئوالن از فرصتی که به دست آورده اند 
حداکثر استفاده را بکنند و برای حل مشکالت معیشتی 

مردم تالش کنند.
از  يکی  امثال  اربعین  داشت:  اظهار  بختیاری  علی 
اينکه  برای  و  بود  بزرگ  های  حماسه   ماندگارترين 
اهداف عاشورای امام حسین )ع( را بدانیم بايد زندگی 

آن حضرت را تجزيه  و تحلیل کنیم.

با  حکمت  با  گفتگو  در  بافت  شهردار 
به  متعلق  اين مطلب گفت شهرداری  بیان 
ارائه خدمات  برای  و  است  مردم  ی  همه 
مردم،  ی  همه  حمايت  به  نیاز  مناسب 
نهاادها و ارگان ها دارد. مهندس خدادادی 
مختلف  مناطق  پويايی  و  رونق  افزود 
پیشرفت،  و  توسعه  رضايتمندی،  شهر، 
است،  شهرداری  وظیفه  محرومیت زدائی 
با  مسائل  اين  به  بخشیدن  سرعت  ولی 
و  حمايت  به  نیاز  توجه  خوِر  در  کیفیِت 
افزود  بافت  شهردار  دارد.  همگانی  تعامل 
با توجه به نگاه شورا و شهرداری به ارائه 
طرح ها و ايده های نو، رويکرد جديدی 
در حوزه مديريت شهری ايجاد شده است 
شهر  زيباسازی  و  عمرانی  وضعیت  لذا 

بافت در سال های اخیر پر رنگ تر از همیشه مورد 
تغییر  با  امر  اين  که  است  گرفته  قرار  مردم  توجه 

نگاه شهروندی و پرسنل مجموعه، بستری مناسب 
برای بهره مندی از فرصت ها و ظرفیت ها را فراهم 
و  اصناف  نقش  ادامه  در  بافت  شهردار  کند.  می 

بازاريان را در حمايت از شهرداری ارزنده 
گستردگی  به  توجه  با  گفت  و  دانست 
بیشتر  همدلی  و  تعامل  شهرداری،  کار 
مشکالت  رفع  سبب  شهرداری  با  اصناف 
ابراز  با  خدادادی  علی  می شود،  شهری 
اصناف  نمايندگان  حمايت  از  خرسندی 
بیشتر  چه  هر  تعامل  گفت:  شهرداری  از 
شهر،  سطح  در  شهرداری  با  اصناف 
اقتصاد  تحقق  پايدار،  درآمدهای  جذب 
بازاريان  کار  و  کسب  رونق  و  مقاومتی 
بافت  شهردار  داشت.  خواهد  همراه  به  را 
اصناف  و  شهرداری  امور  اينکه  اظهار  با 
همیشه با هم مرتبط بوده است، بیان کرد: 
اولويت  جزو  شهری  مشاغل  ساماندهی 
شهری  فضای  بهبود  برای  شهرداری  های 
نیازمند همراهی و حمايت  اين زمینه  است که در 

بیشتر اصناف هستیم.

شهردار بافت در گفتگو با حکمت :

ارائه خدمات مناسب و بهینه به شهروندان 
نیاز به تعامل و حمایت از شهرداری دارد

فراخوان 24 ساعته گردان بیت المقدس ارزوئیه

بسبجیان ارزوئیه در رزمايش 24 ساعته گردان بیت المقدس 
با روش های تخصصی دفاعی و نظامی آشنا شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارزوئیه هدف از اجرای 
از عصر  ساعته   24 فراخوان  قالب  در  که  را  رزمايش  اين 
توان  باالبردن  داشت،  ادامه  ظهر جمعه  تا  و  پنجشنبه  روز 

آمادگی دفاعی و رزمی بسیجیان شهرستان عنوان کرد. 
سرگرد رضا اسماعیلی کاخ افزود: در اين فراخوان برنامه 
های پیاده روی و رزم شبانه، برگزاری کالسهای مهارت 
های تیر اندازی، میدان تیر، شناسايی، جهت يابی در شب 

و گشت های اطالعاتی و عملیاتی اجرا شد.
فرمانده سپاه ناحیه ارزوئیه تأکید کرد: برنامه های فراخوانی 
به  لبیک  راستای  در  بیت المقدس  گردان   راهپیمايی  و 
فرمايشات ولی امر مسلمین امام خامنه ای مبنی بر ضرورت 
حفظ توان و آمادگی رزم نیروهای بسیج، صورت می گیرد.

وی ادامه داد: اين فراخوان به منظور ارتقاء آمادگی رزمی 
لزوم،  مواقع  در  بسیجیان  به کارگیری  بسیجیان،  دفاعی  و 
فراخوان ها و آموزش های نظامی رزمی در راستای حفظ و 
انسجام و مشارکت سازمان يافته اعضای گردان برای تحقق 

دفاعی و پشتیبانی در جهت امنیت منطقه انجام میشود.

 مدير جهاد کشاورزی ارزوئیه خبر داد:
برداشت 120هزار تن ذرت علوفه ای از 3000 

هکتار مزارع شهرستان ارزوئیه

برداشت ذرت علوفه ای در شهرستان ارزوئیه اواسط مهرماه 
از بخش صوغان آغاز وتا اواخر آبان ماه ادامه دارد.

سطح  گفت:  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
 3000 جاری  زراعی  سال  در  ای  علوفه  ذرت  زيرکشت 
هکتاراست که توسط 3 دستگاه چاپر از سطح 700 هکتار 

تاکنون برداشت صورت گرفته است.
امیری تصريح کرد: بطور متوسط از هر هکتار مزرعه ذرت 
بینی  پیش  و  شود  می  برداشت  محصول  تن   40 ای  علوفه 
120هزار  از  بیش  میزان  برداشت  فصل  پايان  تا  گردد  می 
و  دامداريها  به  دامها  تغذيه  جهت  و  تولید  محصول  تن 

گاوداريهای استان و استانهای همجوار فرستاده شود.
به  ای  علوفه  ذرت  گرم  کیلو  هر  کرد:  نشان  خاطر  امیری 

قیمت290 تومان از کشاورزان خريداری می گردد.
زيرکشت  سطح  هکتار  هزار  دوازده  از  داشت:  اظهار  وی 
ذرت دراين شهرستان3000 هکتار ذرت علوفه ای  و مابقی 

ذرت دانه ای است .
زمان  در  کارشناسی  های  توصیه  اينکه  بر  تاکید  با  وی 
داشت:  ابراز  نمايند،  رعايت  را  ای  علوفه  ذرت  برداشت 
ذرت علوفه ای بايستی با رطوبت مناسب برداشت شود و در 
کمترين زمان ممکن به محل سیلو منتقل و در محل سیلو به 
خوبی فشرده وکمپکت شود و روی آن با پوششهای مناسب 

جهت جلوگیری از فساد پوشانده شود.

 افتتاح دو طرح های آب و خاک و یک 
به  ارزوئیه  شهرستان  در  گلخانه  واحد 

مناسبت هفته پدافند غیرعامل

سه  ارزوئیه  شهرستان  در  غیرعامل  پدافند  هفته  مناسبت  به 
طرح آب و خاک و گلخانه به بهره برداری می رسد.

افتتاح دو طرح های آب و خاک و يک واحد گلخانه در 
شهرستان ارزوئیه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

مدير جهادکشاورزی شهرستان ارزوئیه تصريح کرد: طرح 
هر  فشار  تحت  آبیاری  طرح  دو  شامل  خاک  و  آب  های 
 26 کل  اعتبار  کرد  هزينه  با  و  هکتار   124 سطح  به  کدام 
اعتبارات  از  آن  ريال  میلیارد   17 از  بیش  که  ريال  میلیارد 

دولتی است، اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در اين هفته يک واحد گلخانه 
بهره  به  ريال  میلیارد   30 اعتبار  و  مترمربع  20هزار  سطح  با 
برداری رسیده که با افتتاح اين واحد 8000 تن گوجه ساالنه 

تولید و به بازار روانه می شود.
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شیر  فوايد  با  رابطه  در  کیمیاگر  دکتر 
مادرگفت:» فوايد شیر مادربه دهها مزيت می 
جمله  از  مورد  چندين  به  اينجا  در  رسد،که 

مهم ترين مزايای شیر مادر اشاره می کنیم:
اول شیر مادر از تولید از به مصرف است،يعنی 

از نظر دما، سرما وگرما کاماًلمناسب است .
نیازهای  با  مطابق  دقیقاً  مادر  اثرات شیر  دوم 
نارس  شیرخوار  اگر  فرضا  است  شیرخوار 

باشد، شیرمادر خودش برايش مهم است .
و  مادر  بین  عاطفی  تنگاتنگ  ارتباط  سوم  

شیرخوار برقرار می شود.
چهارم  نوع اسیدهايی چربی که در شیر مادر 

وجود دارد برای کودک بسیار مفید است .
پنجم  از مهمترين فوايد شیر مادر اين است 

که با عفونت مقابله می کند.
ششم  شیر مادر همیشه در دسترس و حاضر 

است.
هفتم  شیر مادر از نظر هضم آسان است زيرا 
آنزيم هايی دارد که به روند هضم در دستگاه 
گوارش کمک می کند . آهن وروی موجود 
ساير  در  موجود  امالح  از  بهتر  مادر  شیر  در 

شیرهاست و جذب بدن شیرخوار می شود.
خاتم  بیمارستان  مسئول  شجاعی-ماما  نجمه 
االنبیاء

سقوط عکاس کرمانی به دره راگه رفسنجان

به  رئیس جمعیت هالل احمر رفسنجان گفت: يک مرد جوان 
دره راگه رفسنجان سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

حسن امینی رنجبر اظهار داشت: شب گذشته طی تماس با مرکز 
112 کرمان مبنی بر سقوط يک نفر به دره راگه، با هماهنگی با 
پلیس 110 و پاسگاه کبوترخان دو گروه از جمعیت رفسنجان 

به منطقه اعزام شدند.
به  داد:  ادامه  رفسنجان  شهرستان  هالل احمر  جمعیت  مسئول 
ديروز  عصر  از  بودند،  نفر  سه  مجموع  در  که  همراهان  گفته 
از طلوع صبح  تا  بودند  منطقه رفته  به  برای عکاسی  از کرمان 
عکس بگیرند که اين مرد جوان به دره سقوط کرده و در دم 

جان می دهد.

منطقه ویژه اقتصادی کرمان ایجاد می شود

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
استان کرمان منطقه ويژه اقتصادی رفسنجان، بم و سیرجان را داريم 

و به زودی منطقه ويژه اقتصادی کرمان هم ايجاد می شود.
منطقه ويژه اقتصادی کرمان ايجاد می شود

روابط  توسعه  پتانسیل های  نشست  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
خارجه  امور  وزير  معاون  انصاری  حضور  با  فرامرزی  اقتصادی 
تسهیل  ما  داشت:  اظهار  خارجی  رايزنان  و  سفرا  از  جمعی  و 
سرمايه گذاری به شکل ويژه را در حوزه همکاری های مشترک بین 

کشورها در دستور کار قرار داديم.
مثل  کشورهايی  داشت:  بیان  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
چین سرمايه گذاری خوبی در استان کرمان انجام داده اند و اين در 
شرايطی ست که استان کرمان قطب صنعت کشور است و باالترين 

و مهمترين فعالیت های صنعتی و معدنی کشور را دارد.
اقتصادی رفسنجان،  استان کرمان منطقه ويژه  ابراز داشت: در  وی 
بم و سیرجان را داريم و به زودی منطقه ويژه اقتصادی کرمان هم 

ايجاد می شود.
پورابراهیمی خواستار تسهیل روابط بخش خصوصی ايران با بخش 
و  شد  خارجی  رايزنان  و  سفرا  سوی  از  کشورها  ساير  خصوصی 
کشورها  همکاری  که  است  اين  ما  صحبت  امروز  کرد:  عنوان 

می تواند در سطح بخش های خصوصی باشد.

برای مددجویان  بر هزار فرصت شغلی  افزون 
کرمانی ایجاد شد

مديرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان از ايجاد يک 
برای  ماه گذشته سال جاری  هزار و 659 فرصت شغلی در هفت  

مددجويان و نیازمندان اين استان خبر داد.
میلیارد   59 افزود:  ايرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  يحیی صادقی 
به  گذشته  ماه  هفت  طی  اشتغال  قرض الحسنه  تسهیالت  تومان 
پرداخت  کرمان  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مددجويان 

شده است.
وی با بیان اينکه کمیته امداد امام خمینی )ره( کرمان همواره يکی 
از دستگاه های برتر و تأثیرگذار در زمینه اشتغالزايی در اين استان 
بوده است تصريح کرد: سال گذشته نیز اين نهاد با ايجاد 6 هزار و 
800 فرصت شغلی در استان رتبه برتر اشتغال را در بین دستگاه های 

مربوطه کسب کرد.
اقتصاد  تقويت  کرد:  تاکید  کرمان  استان  امداد  کمیته  مديرکل 
خانواده با اجرای طرح های اشتغالزا، اصلی ترين برنامه کمیته امداد 

برای توانمندسازی مددجويان است.
پرداخت  طريق  از  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کرد:  بیان  وی 
تسهیالت اشتغال، مراکز کاريابی، تعامل با کارفرمايان و هم چنین 
به  اقدام  مددجويان  به  رايگان  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  ارائه 

ايجاد اشتغال برای مددجويان و توانمندی آنها می کند.
صادقی با اشاره به اينکه پرداخت تسهیالت اشتغال در کمیته امداد 
اظهار داشت:  انجام می شود  نظارت دقیق  با  و  به  صورت هدفمند 
بیش از 90 درصد از تسهیالت اشتغال کمیته امداد با نظارتی دقیق 
به شغل  انجام می گیرد منجر  از پرداخت تسهیالت  بعد  قبل و  که 

پايدار می شود.

استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مديرکل 
میلیارد  اينکه طی سال جاری 80  بیان  با  کرمان 
به  خانگی  مشاغل  قرض الحسنه  تسهیالت  ريال 
اين استان اختصاص يافته است گفت: طی هفت 
تسهیالت  ريال  میلیارد   35 بر  افزون  ماه گذشته 

مشاغل خانگی در کرمان پرداخت شده است.
با  گو  و  گفت  در  يکشنبه  روز  اسماعیلی  رضا 
مشاغل  مجوز  فقره   842 افزود:  ايرنا  خبرنگار 
 708 و  صادر  تاکنون  امسال  ابتدای  از  خانگی 
استان  عامل  بانک های  به  خانگی  مشاغل  طرح 
ريال  میلیارد   35 از  بیش  و  معرفی  کرمان 

تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده است.
میلیارد   35 گذشته  سال  طی  کرد:  تصريح  وی 
قرض الحسنه  تسهیالت  تومان،  میلیون   250 و 
بود  شده  ابالغ  کرمان  استان  به  خانگی  مشاغل 
که برنامه ريزی و هماهنگی الزم در زمینه جذب 

اين اعتبار انجام شد.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مديرکل 
کرمان گفت: در اين راستا 6 هزار و 197 فقره 
 765 و  هزار  پنج  صادر،  خانگی  مشاغل  مجوز 
بانک های عامل معرفی  به  طرح مشاغل خانگی 
و در نهايت چهار هزار و 662 طرح با چهار هزار 

و 675 نفر اشتغالزايی 33 میلیارد و 300 میلیون 
تومان تسهیالت قرض الحسنه دريافت کرده اند.

تاکنون  امسال  ابتدای  از  افزود:  اسماعیلی 
بانک های عامل استان  به  طرح های معرفی شده 
تسهیالت  تومان  میلیون   540 و  میلیارد   35
دست  در  نیز  پرونده ها  مابقی  و  کرده  دريافت 
اين  کرد:  اضافه  اسماعیلی  دارد.  قرار  بررسی 

اعتبارات در کل کرمان توزيع شده و همراهی و 
همکاری خوبی در زمینه پرداخت اين تسهیالت 
میان دستگاه های اجرايی و بانک های عامل اين 
در  کرمان  استان  مديريت  دارد.  وجود  استان 
سال گذشته 42 هزار شغل ايجاد و در سالجاری 
30 هزار و 666  فرصت شغلی را برنامه ريزی و 

سیاست گذاری کرده است.

رفتن  در  اثر  بر  پیاده  عابر  یک  شدن  کشته 
چرخ کامیون!

در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص تهران-کرج، کیلومتر 
18، به علت نقص فنی يک دستگاه کامیون چرخ عقب سمت 
از طی  از محور وسیله نقلیه خارج شده و پس  راست کامیون 
مسافتی حدودا 150 متر با عابر پیاده که در پیاده رو ايستاده بود 

برخورد کرد.
در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص تهران-کرج، کیلومتر 
18، به علت نقص فنی يک دستگاه کامیون چرخ عقب سمت 
از طی  از محور وسیله نقلیه خارج شده و پس  راست کامیون 
مسافتی حدودا 150 متر با عابر پیاده که در پیاده رو ايستاده بود 

برخورد کرد.
در  بزرگ،  تهران  راهور  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  به گزارش 
نیز  ادامه چرخ جدا شده با سه خودرو ديگر که پارک بودند 
عابر پیاده  وارده،  اثر شدت ضربه  در  متاسفانه  داشت.  برخورد 
)مرد حدودا 60 ساله( در محل حادثه جان باخت و خودروهايی 
که مورد اصابت چرخ قرار گرفتند نیز به شدت خسارت ديدند.

پلیس راهور تهران به رانندگان به ويژه رانندگان وسايل نقلیه 
سنگین توصیه کرد حتما قبل از شروع به حرکت وسیله نقلیه 
خود را بازديد فنی کنند و در صورت سالم بودن قطعات وسیله 
حوادث  چنین  وقوع  شاهد  تا  نمايند  حرکت  به  اقدام  نقلیه 

دلخراشی در سطح معابر نباشیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد
با  ارز  و  سکه  دالل  یک  بازداشت 

گردش حساب 12 تریلیونی
بازداشت  از  پايتخت  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
گفت:  و  داد  خبر  ارز  و  سکه  بازار  اخالل گر  يک 
بازه  در  فرد  اين  بانکی  حسابهای  گردش  مجموع 
زمانی 93 تا 97 بالغ بر 12 تريلیون ريال بوده است. 
از  يکی  بازداشت  خبر  اعالم  با  علیپور  سرهنگ 
اين  جزئیات  درباره  ارز،  و  سکه  بازار  اخالل گران 
خبر اظهار کرد: با دستگیری سلطان سکه، شناسايی 
در  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  نیز  وی  همدستان 
شد.  شناسايی  ح(  )ج.  هويت  به  شخصی  راستا  اين 
اين  افزود:  پايتخت  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
به سلطان  معروف  مظلومین  با همکاری وحید  متهم 
و  کرده  بازار جمع آوری  از  را  ارزها  و  سکه  سکه، 
می شدند.  سکه  قیمت  افزايش  موجب  ترتیب  بدين 
علیپور با اشاره به اينکه اين فرد مالک يک باب مغازه 
بازار  زمان آشفتگی  در  و  بوده  بازار  در  طالفروشی 
تحت پوشش خريد و فروش طال، اقدام به معامالت 
کرد:  تصريح  می کرده،  کاغذ  و  شده  آب  طالی 
بازه  در  فرد  اين  بانکی  حسابهای  گردش  مجموع 
زمانی 93 تا 97 بالغ بر 12 تريلیون ريال بوده است. 
اين مقام انتظامی با بیان اينکه متهم از سال 96 تاکنون 
متواری بوده، گفت: در ساعت 11 صبح روز بیست 
و هفتم مهرماه اين سوداگر بازار ارز در مخفیگاهش 
دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی منتقل شد. علیپور 
با بیان اينکه با دستور قضايی بالغ بر 830 میلیارد ريال 
از حساب بانکی وی توقیف شده است، گفت: متهم 
با دستور بازپرس شعبه 12 ناحیه 32 دادسرای عمومی 
پلیس  اين  اختیار  در  وثیقه  قرار  با  تهران  انقالب  و 

برای تحقیقات تکمیلی قرار دارد.

بیماری کشنده ای که قاتل جان میانساالن 
می شود

بیماری  واسکولیت  گفت:  روماتولوژی  تخصص  فوق  يک 
کشنده ای است که بیشتر زنان و مردان باالی 40 سال را درگیر 
استاد  و  روماتولوژی  تخصص  فوق  ذاکری  زهرا  می کند. 
اظهار  واسکولیت  درباره  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اين  التهابی عروق و رگ هاست.در  بیماری  کرد: واسکولیت، 
عارضه عروق کوچک، متوسط و بزرگ بدن به التهاب دچار 
می شوند، بنابراين به دنبال اين التهاب، مسیر رگی که به اندام ها 
اندام  به  کافی  خون  وقتی  می شود.  بسته  می کند،  خون رسانی 
نرسد بافت به نکروز  يا مرگ دچار می شود. به گزارش صدا و 
سیما او بیان کرد: در ايجاد واسکولیت عوامل گوناگونی مانند 
فاکتور های ژنتیکی، عوامل محیطی، ابتال به برخی عفونت ها و 
اختالل در سیستم ايمنی بدن نقش دارند. اگر فرد مبتال به اين 
عارضه به موقع به پزشک مراجعه نکند و درمان صحیح انجام 
را  فرد  نهايت مرگ  و در  مانند مرگ عضو  نگیرد، عوارضی 
به دنبال دارد. اين فوق تخصص روماتولوژی افزود: شايع ترين 
عالئم در واسکولیت عالئم غیر اختصاصی است که از جمله 
اختالل  تب،  خستگی،  عضالنی،  درد  به  می توان  عالئم  اين 
اشتها و کاهش وزن اشاره کرد، اما گاهی هم شخص با عالئم 
اين  مراجعه می کند.  پزشک  به  است،  اندامی که درگیر شده 
عالئم ممکن است در راه های هوايی فوقانی، تحتانی )ريه ها( 
و کلیه ها بروز پیدا کند يا به شکل ضايعات پوستی و زخم در 
میر  و  تأکید کرد: مرگ  بدن مشاهده شود. ذاکری  اندام های 
افراد در واسکولیت های اولیه بسیار مشاهده می شود. از جمله 
راه های  به  می توان  اولیه  واسکولیت های  در  درگیر  اندام های 
دنبال  به  البته  کرد،  اشاره  کلیه ها  و  تحتانی  فوقانی،  تنفسی 
درگیری اين اندام ها به تدريج قلب، پوست، دستگاه گوارش 
و سیستم عصبی مرکزی هم تحت تأثیر قرار می گیرند. بیماری 
کرد:  يادآوری  او  است؟  شايع  بیشتر  سنی  در چه  واسکولیت 
بیماری واسکولیت بیشتر افراد باالی 40 سال را درگیر می کند.

اين عارضه در زن و مرد به نسبت مساوی ديده می شود.

با اشاره به آيه های دو  بنیاد ملی نخبگان  مشاور 
و سه سوره نساء، نگاه قرآن کريم در خصوص 
کرد.  تشريح  را  موقت  ازدواج  و  چندهمسری 
حجت االسالم قاسمیان در  برنامه "بدون توقف" 
با موضوع شبهات و چالش های مربوط به مسئله 
ازدواج با اشاره به موضوع چندهمسری و لزوم 
آن در شرايط خاص کشور اظهار کرد: در ابتدا 
با  ازدواج  بحث  ما  اصلی  مسئله  اشاره کنم  بايد 
است  قوانین  و  عوامل  تهديدات،  جوانب،  تمام 
در  چندهمسری  يا  و  موقت  ازدواج  صیغه،  و 
خیلی  و  دارند  زنگوله ای  نقش های  بحث  اين 
اندک قرار است بار مسؤلیتی را بر دوش بکشند 
و  می اندازيم  ذره بین  اينها  روی  ما  متأسفانه  اما 
نقش های بسیار زيادی را به اين ها می دهیم؛ اول 
بايد متوجه شويم که اين موضوعات قرار است 
در دين چقدر بار بکشد و در روابط همسری به 
بار تحمل کند.   بار بکشد  قرار است  میزانی که 
زوجات  تعدد  مسئله  اصال  کرد:  تصريح  وی 
که  کسانی  چراکه  نیست  ما  اصلی  مسائل  جزء 
زن  با  ارتباط  وارد  شهوت رانی  ديد  با  بخواهند 
خانواده  نظام  و  ازدواج  بحث  از  شوند  ديگری 
سختی  نظام  يک  خانواده  نظام  نمی شوند،  وارد 
است که افراد يک همسر را هم به زور می توانند 
اداره کنند چه رسد به دو عدد اما ازدواج موقت 
را  خودش  کارکردهای  هم  چندهمسری  يا  و 
نیست  ترويجی  زمینه  اين  در  من  ديدگاه  دارد؛ 
اما به جد از آن دفاع می کنم. اين مدرس حوزه 
و دانشگاه با اشاره به اينکه در حال حاضر باالی 
3 میلیون و 400 هزار خانم باالی 30 سال داريم 
که يا مجرد هستند يا مطلقه و يا همسرشان را از 
دست داده اند و همین طور 800 هزار آقا با همین 
شرايط، عنوان کرد: اگر اين افراد به همین شکل 
آينده،  سال   30 تا   20 در  بمانند  خانواده  بدون 
بزرگ  سالمندان  سرای  يک  به  تبديل  ايران 
خواهد شد و دلیل آن تراکم جمعیتی متولدين 
دهه 60 است که اغلب آقايان متولد اين سال ها 
برای ازدواج افراد کم سن تر از خود را انتخاب 
کردند؛ به همین دلیل جمعیت خانم های مجردی 

مردان  اين  با  می توانستند  که 
افزايش  به  رو  کنند  ازدواج 
ملی  بنیاد  مشاور  گذاشت. 
کرد:  اضافه  همچنین  نخبگان 
سال ها  آن  از  جمعیتی  موج  اين 
اينکه در اين سال ها  تا  جلو آمد 
نیز تعداد دخترانی که به هر دلیل 
ازدواج نکردند هم به آنها اضافه 
عرفی  صورت  به  طبیعتا  و  شد 
 35 باالی  دختران  برای  ازدواج 
اين  سال سخت تر شده و گاهی 
همسر  عنوان  به  نمی توانند  افراد 
اول ازدواج کنند. حجت االسالم 

مسائل،  اين  به  توجه  با  شد:  يادآور  قاسمیان 
بحث  تنها  اينجا  اينکه  رعايت  با  چندهمسری 
ديگر  ارتباطات  و  صیغه  بحث  و  است  خانواده 
و  شناسنامه  در  ثبت  به صورت  ازدواج  و  نبوده 
انجام می شود، برای خودش در  کامال مشخص 
يک شرايطی و نه در شرايط پايدار و عادی يک 
مسؤلیت پذيری  نوعی  به  گاهی  و  است  راهکار 
است. وی بیان کرد: برای مثال وقتی پیامبر)ص( 
ايشان  کردند،  ازدواج  سلمه)س(  ام  خانم  با 
همسر پسرعمه خودشان بود که در جنگ احد 
آن  در  امر  اين  نوعی  به  و  بودند  شده  شهید 
به شمار می رفت؛  زمان يک مسؤلیت اجتماعی 
در زمان جنگ خودمان هم در برخی از موارد 
اگر کسی شهید می شد در خانواده افرادی بودند 
مثل برادر يا پسرعمو که همسران شهدا را با در 
پوشش  تحت  اجتماعی  مسؤلیت  گرفتن  نظر 
قرار می دادند.  عضو بنیاد ملی خانواده با تأکید 
القاء  اشتباه  جامعه  در  اساسا  اين حکم  اينکه  بر 
می شود، تصريح کرد: برخی فکر می کنند حکم 
خدا اين است که برويد چهار تا زن بگیريد در 
حالی که آيه های دو و سه سوره مبارکه نساء به 
يعنی  است  کرده   اشاره  موضوع  اين  به  روشنی 
بدانیم  تا  شود  مشخص  آيه ها  اين  تفاسیر  بايد 
بحث  ادامه  در  می فرمايد؛  چه  تعالی  خداوند 
کارکردی  چه  و  بد  يا  است  خوب  که  کنیم 

دارد و در مقابِل چه جريان ديگری است؛ اصال 
ترويجی  نه  است،  محدودکننده  نگاه  آيه  نگاه 
چنین  اتفاقا  است؛  شده  اعالم  هم  شرايط  و 
است  مسؤلیت پذيرانه  و  عاقالنه  خیلی  حکمی 
مثل  برون رفت در مواردی  راه  و  خودش يک 
گرفتیم،  قرار  آن  در  امروز  که  است  شرايطی 
بدون اينکه بخواهیم ترويج کنیم؛ پس اسم آن 
اگر  اين حکم  تشريح  اصل  نگذاريم  را خیانت 
توضیح داده شود بسیار عاقالنه است. اين استاد 
برای  لحاظ شرعی  از  اينکه  به  اشاره  با  دانشگاه 
اما  نیست  اول  همسر  اجازه  به  نیاز  دوم  ازدواج 
به لحاظ قانونی اين اجازه ضروری است، گفت: 
اگر  کردند  احساس  چون  دارد  وجود  امر  اين 
بدون اذن همسر اول باشد معضل ايجاد می کند، 
می گويد  و  می کند  اِعمال  شرايطی  قانونگذار 
حتی  می پذيرم  را  چیزهايی  چنین  مسؤلیت  من 
اينکه  مثل  کند  اضافه  ديگری  شرايط  می تواند 
نمی پذيرم  را  سکه  عدد   14 يا   7 باالی  مهريه 
يادآور  وی  بگذارد.  قانونی  محدوديت های  و 
شد: اما آيا قانونگذاران ما به تبعات قوانینی که 
ممکن  ديگر  وقت  چند  کردند?  فکر  گذاشتند 
است بر اساس فشارهای اجتماعی ريزسامانه های 
قانون تصويب شود  بگیرد و يک  قدرت شکل 
که حق طالق با خانم است و به همین شکل اين 

حق طالق را هم قانونی کنند.

بیش از 3۵میلیارد ریال تسهیالت اشتتغالزایی در کرمان پرداخت شد

آیا اسالم چندهمسری و صیغه را توصیه می کند؟

میوه ای که قصد صحبت از آن را داريم طبق 
برای  اش  روزانه  مصرف  محققان  بررسی 
با کلسترول بسیار مفید است. محققان  مقابله 
دريافتند مصرف روزانه يک عدد آووکادو 
با کاهش میزان کلسترول بد LDL در افراد 
چاق يا دارای اضافه وزن مرتبط است. »پنی 
کريس اترتون«، سرپرست تیم تحقیق، در اين 
باره می گويد: ما توانستیم نشان دهیم زمانیکه 
غذايی  رژيم  به  آووکادو  عدد  يک  افراد 
 LDL شان اضافه کردند دارای ذرات کمتر
نسبت به قبل از رژيم شان بودند. وی در ادامه 
 LDL ذرات  زمانیکه  دريافتیم  ما  می افزايد: 
اکسید می شوند زنجیره ای از واکنش ها آغاز 
در  پالک های  تشکیل  موجب  که  می شود 
شريان  تصلب  و  شده  خونی  عروق  ديواره 

خوب  بدن  برای  اکسايش  می افتد.  اتفاق 
نیست، حال اگر بتوان از طريق مصرف مواد 
خوراکی از بدن در اين زمینه محافظت کرد 
بسیار عالی است. محققان در اين مطالعه 45 
را  چاق  يا  وزن  اضافه  دارای  کننده  شرکت 
مورد مطالعه قرار دادند. بعد از 5 هفته رژيم 
کردند  مشاهده  محققان  آووکادو،  غذايی 
میزان کلسترول LDL اکسیدشده در شرکت 
بود.  کمتر  رژيم  از  قبل  به  نسبت  کنندگان 
همچنین میزان آنتی اکسیدان لوتئین در آن ها 
وجود  اترتون،  گفته  به  بود.  بیشتر  مراتب  به 
لوتئین بیشتر از اکسید شدن LDL جلوگیری 
می کند. به گفته محققان، آووکادو سرشار از 
برای  )مفید  کاروتنوئید ها  سالم،  چربی های 

سالمت چشم ها( و ساير مواد مغذی هستند.

موادغذایی تراریخته عقیم می کند؟
دارو  و  غذا  سازمان  آشامیدنی  و  غذايی  های  فرآورده  مديرکل 
گفت: مضرات موادغذايی تراريخته تاکنون به قطعیت ثابت نشده 
و  غذايی  های  فرآورده  مديرکل  عزيزی،  حسین  محمد  است. 
های  بحث  و  تراريخته  موادغذايی  دارو  و  غذا  سازمان  آشامیدنی 
پیرامون اين موادغذايی اظهار کرد: بحث تراريخته و جنجال های 
می شود.  مطرح  دنیا  در  که  است  سال   50 از  بیش  آنها  به  مربوط 
وی با بیان اينکه بسیاری از کشور های دنیا از محصوالت تراريخته 
ژاپن،  کانادا،  آمريکا،  مانند  کشور هايی  گفت:  می کنند،  استفاده 
کشور های  از  بسیاری  و  نیوزلند  بنگالدش،  هند،  برزيل،  استرالیا، 
اروپايی با مصرف تراريخته ها موافق هستند و به کاشت و مصرف 
می توان  اساس گزارش ها  بر  می کنند.   اقدام  تراريخته  موادغذايی 
گفت که  نیمی از کشور های قاره اروپا موافق مصرف موادغذايی 
تراريخته هستند. مديرکل فرآورده های غذايی و آشامیدنی سازمان 
کرد  اشاره  تراريخته  موادغذايی  سالمت  موضوع  به  دارو   و  غذا 
قطعیت  به  تاکنون  باشد  تراريخته مضر  موادغذايی  اينکه  و گفت: 
مطرح شده  نیز  آن  مضرات  از  مواردی  چند  هر  است  نشده  ثابت 
است. عزيزی درباره طرح موضوع عقیم شدن با مصرف موادغذايی 
موضوع ناباروری تصريح کرد: عقیم شدن با موادغذايی تراريخته 
پرجمعیت  که  دنیا  پیشرفته  کشور های  از  بسیاری  ندارد؛  صحت 
هستند مثل هند از موادغذايی تراريخته استفاده می کنند. مديرکل 
فرآورده های غذايی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو يادآوری کرد: 
در بیشتر کشور ها که با مصرف موادغذايی تراريخته موافق هستند 
GMO درج می شود تا مخالفان در  بر روی موادغذايی برچسب 
هنگام خريد محصول با اختیار فرآورده مورد نیاز خود را انتخاب و 
مصرف کنند. عزيزی در پايان گفت: در ايران دو سال است که بر 
روی محصوالت تراريخته برچسب درج شده است تا مردم بتوانند 
با آگاهی کامل و اختیار، موادغذايی مصرفی خود را انتخاب کنند.

 فواید شیر مادر

میوه ای که قاتل کلسترول است
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فشارخون در بارداری
جفت  خون  جريان  در  می تواند  باال  خون  فشار  که  آنجا  از 
باشد،  حاملگی  خون  فشار  به  مبتال  فرد  اگر  بگذارد،  تأثیر 
همچنین  و  کودک  رشد  و  سالمت  از  اطمینان  برای  پزشک 
آزمايش  و  سونوگرافی  آمنیوتیک،  مايع  مقدار  بررسی 
درصورتی که  کرد.  خواهد  تجويز  را  بیوفیزيکال  پروفايل 
پزشک مشکلی را در سونوگرافی مشاهده کند، ممکن است 
را  داپلر  سونوگرافی  مانند  آزمايش هايی  بیشتر،  بررسی  برای 
تجويز کند تا جريان خون در بدن نوزاد با دقت بیشتری برسی 
ابتال به  شود. همچنین پزشک برای تحت نظر داشتن احتمال 
را  ادرار  و  خون  آزمايش های  از  مجموعه ای  پره اکالمپسی، 
هفته،  در  بار  دو  باشد  است الزم  ممکن  تجويز خواهد کرد. 
اندازه گیری  شود و هر هفته آزمايش  باردار  مادر  فشار خون 

خون انجام شود.
به  ابتال  صورت  در  که  کرد  خواهد  کمک  آزمايش ها  اين 
دهد.  تشخیص  را  آن  سريع تر  هرچه  پزشک  پره اکالمپسی، 
همچنین برای بررسی سالمت جنین، به صورت دوره ای ممکن 
شود.  درخواست  استرس  بدون  تست  و  سونوگرافی  است 
با  بیماری توسط پزشک پس از تشخیص،  مديريت و کنترل 
وضعیت سالمت  شما، چگونگی  فشار خون  بودن  باال  میزان 
گذشته  بارداری تان  از  مدت  چه  که  اين  و  کودک  رشد  و 
به يک پزشک  را  ارتباط است. پزشک ممکن است فرد  در 

متخصص در زمینۀ بارداری های پرخطر ارجاع دهد.
فشار خون  شود،  داده  تشخیص   37 هفتۀ  از  قبل  بیماری  اگر 
باشد،  مناسب  نیز  نباشد و وضعیت جنین  باال  میزان زيادی  به 
زياد  فعالیت  از  و  شود  داده  استراحت  مادر  به  است  ممکن 
منع شود. در اين حالت از مادر خواسته می شود تا فشار خون 
خود را تحت کنترل قرار دهد. همچنین الزم است به صورت 
با پزشک داشته باشد تا آزمايش های  مرتب، مالقات هايی را 
الزم برای بررسی وضعیت مادر و جنین انجام شود. اگر فشار 
خون به شدت باال باشد؛ فشار خون 160 روی 110 يا باالتر، 
تجويز  فشار خون  برای کاهش  دارويی  است  پزشک ممکن 
کند و تا زمان زايمان نیاز به بستری شدن در بیمارستان وجود 

داشته باشد.
ممکن  پزشک  باشد،  نرسیده   34 هفتۀ  به  هنوز  بارداری  اگر 
است داروی کورتیکواستروئیدها را به منظور تسريع رشد ريۀ 
شود،  بدتر  شرايط  اگر  کند.  تجويز  اندام ها  ساير  و  کودک 
 37 اگر  يا  نباشد  مناسب  رحم  درون  در  کودک  وضعیت 
توجه  با  است  ممکن  باشد،  بارداری گذشته  از  بیشتر  يا  هفته 
به شرايط، پزشک نیاز به القای زايمان يا سزارين را تشخیص 
دهد؛ حتی اگر کودک هنوز رشد کافی نکرده باشد. عالوه 
بر اين، ممکن است پزشک از شما بخواهد با شمارش روزانۀ 
ضربات جنین، حرکات او را تحت نظر بگیريد که يک روش 
قرار  بین  فواصل  در  کودک  سالمت  بررسی  برای  خوب 
نیز بدانید که ضربات  اين نکته را  با پزشک است.  مالقات ها 
متوجه شويد  اگر  باشید،  نکرده  يا  را شمارش کرده  کودک 
که کودک کمتر از قبل حرکت می کند، بايد با پزشک خود 

تماس بگیريد.
فاطمه کريم زاده کیسکانی- ماما بیمارستان خاتم االنبیاء

دیابت در بارداری
هرچند محققان دقیق نمی دانند چرا برخی از زنان دچار ديابت بارداری می شوند 
بارداری روی  تأثیر  بارداری الزم است در مورد  بهتر ديابت  برای درک  ولی 
پردازش گلوکز کمی بیشتر بدانیم. همان طور که می دانید تمام سلول های بدن 
ما برای عملکرد و حیات به قند يا همان گلوگز نیاز دارند. بعد از خوردن مواد 
غذايی، بدن به هضم آنها می پردازد تا اين گلوکز را تولید کند و آن را به جريان 
خون بفرستد. پانکراس يا همان لوزالمعده نیز در جواب انسولین ترشح می کند. 
تا  در جريان خون کمک می کند  قند  به حرکت  است که  انسولین هورمونی 

سلول های بدن با کمک آن انرژی کافی را به دست بیاورند.
است،  کرده  متصل  شما  خون  به  را  جنین  که  جفت  بارداری،  دوران  در  اما 
هورمون های مختلفی را تولید می کند که تقريباً تمام آنها باعث کاهش عملکرد 
افزايش  را  خون  قند  نتیجه  در  و  می شود  باردار  مادر  سلول های  در  انسولین 
می دهد. با رشد جنین، جفت هورمون های ضدانسولین بیشتری هم تولید می کند 

و اين اتفاق باعث افزايش سطح قند در خون خواهد شد.
مادرانی که احتمال ابتال به ديابت بارداری در آنها باالست، در اوايل بارداری 
برای تشخیص ديابت بارداری، غربالگری می شوند. اين آزمايش که غربالگری 
بارداری   28 تا   24 هفته های  در  باردار،  مادران  بقیۀ  مورد  در  دارد  نام  ديابت 
انجام خواهد شد. در اين غربالگری، آزمايش چالش گلوکز برای مادر تجويز 

می شود.
قند  و  بنوشید  نوشیدنی خیلی شیرين  بايد يک  ابتدا  آزمايش،  اين  انجام  برای 
خون شما، يک ساعت بعد اندازه گیری شود. اگر نتايج آزمايش طبیعی باشد، 
اما پزشک احتمال ابتال به ديابت بارداری را در شما باال بداند، به منظور پیگیری، 
طی بارداری دوباره آزمايش تکرار خواهد شد، اما اگر نتايج به دست آمده در 
آزمايش چالش گلوکز باالتر از 130 تا 140 میلی گرم در دسی لیتر باشد، برای 
تشخیص قطعی ديابت بارداری، پزشک برای شما آزمايش تحمل گلوکز سه 

ساعته يا دو ساعته تجويز خواهد کرد.
چیزی  ساعت  هشت  و  ناشتا  بايد  آزمايش  از  قبل  گلوکز،  تحمل  انجام  برای 
نخورده باشید. زمانی که به آزمايشگاه مراجعه می کنید، سطح قند خون ناشتای 
شما بررسی می شود. پس از آن بايد يک نوشیدنی شیرين را بنوشید و قند خونتان 
اندازه گیری شده،  نتايج  اگر  می شود.  اندازه گیری  بعد  ساعت  سه  و  دو  يک، 
حداقل در دو مورد بیشتر از حد استاندارد باشد، شما مبتال به ديابت بارداری 

هستید.
از آنجا که آزمايش چالش گلوکز، فقط احتمال ابتال به ديابت بارداری را نشان 
در  است،  نیز  گلوکز  تحمل  آزمايش  به  نیاز  قطعی  تشخیص  برای  و  می دهد 

برخی موارد، پزشکان از ابتدا آزمايش تحمل گلوکز را تجويز می کنند.
ام البنین حیدری- ماما بیمارستان خاتم االنبیاء

کم کاری تیروئید در بارداری
علت کم کاری تیروئید در بارداری

در دوران بارداری کم کاری تیروئید، معموالً توسط بیماری هاشیموتو ايجاد 
بتال  می  تیروئید  کم کاری  به  نفر  پنج  تا  سه  بارداری   1000 هر  از  می شود. 
التهاب مزمن غده تیروئید است. ممکن  بیماری هاشیموتو شکلی از  می شوند. 
است کم کاری تیروئید در هنگام بارداری بروز نمايد يا احتمال دارد فرد قبل از 
بارداری، در اثر تخريب غده تیروئید، جراحی و يا درمان پرکاری به کم کاری 

مبتال شده باشد.
نشانه ها و عالئم کم کاری تیروئید)تصويری(

تشخیص کم کاری تیروئید در بارداری
مانند پرکاری تیروئید، کم کاری تیروئید نیز از طريق بررسی دقیق عالئم بیمار 
و اندازه گیری سطح TSH و T4 تشخیص داده می شود. به طور کلی سطح 
بااليی از TSH و سطح پايین T4 آزاد نشان دهنده کم کاری تیروئید، می باشد. 
به دلیل تغییرات طبیعی هورمون ها در دوران بارداری، نتايج ازمايش و عملکرد 
تیروئید  هورمون های  آزمايش  همچنین  شوند.  تفسیر  احتیاط  با  بايد  تیروئید 
می تواند کم کاری تیروئید تحت بالینی را نیز مشخص کند. اين نوع کم کاری 
ندارد. کم کاری  تیروئید است که عالئم آشکاری  از کم کاری  شکل خفیفی 
تیروئید تحت بالینی در 2 تا 3 درصد از بارداری ها رخ می دهد. در آزمايش اين 
نوع کم کاری میزان   TSH افزايش يافته ولی سطح T4 آزاد طبیعی خواهد 

بود.
 درمان کم کاری تیروئید در بارداری

کم کاری تیروئید با هورمون مصنوعی تیروئید به نام تیروکسین درمان می شود، 
دارويی که مشابه هورمون T4 است. زنانی که از قبل مبتال به کم کاری تیروئید 
هستند، بايد دوز پیش از بارداری خود را افزايش دهند تا عملکرد طبیعی غده 
تیروئید آن ها حفظ گردد. عملکرد تیروئید در دوران بارداری بايد هر 6 تا 8 
هفته بررسی شود. اگر مادر دچار کم کاری تیروئید باشد، مصرف تیروکسین 

مصنوعی بی ضرر و برای سالمتی جنین ضروری می باشد.
نجه بنی اسد- ماما بیمارستان خاتم االنبیاء

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای نیابت شماره 1398021000606593 ارسالی 
از شعبه دو اجرای احکام مدنی کرمان ودر پرونده کالسه 980263 اجرايی در نظر دارد يک 
قطعه زمین مشجر به مساحت 1000مترمربع به ابعاد 50/20 با حدود اربعه حدی به مخزن آب و 
زمین مربوط به گل افشان صفری و حدی به جدول آب به مالکیت داوود محسنی فرزند قلندربه 
مبلغ ششصد و سی میلیون ريال)ششدانگ( به فروش برساند ضمناً ملک موصوف بدون پالک 
با کاربری کشاورزی و در اجاره نمی باشد و دارای قولنامه عادی می باشد ، لذا مزايده  ثبتی 
در تاريخ 1398/9/6 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان 
نماينده دادسرا برگزار مي گردد و ساعت 11 خاتمه می گردد قیمت ارزيابي  با حضور  بافت 
شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از 
برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا مدت 5 روز 
قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت 
نمايند. و  نموده و رسید اخذ  از شروع مزايده  تحويل اجراي احکام  قبل  تا  الک و مهر شده 
برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ بها )کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد و به 
درخواست های که بعد از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری 
داده نخواهد شد. ضمناً آدرس ملک: شهرستان بافت بزنجان مرزعه مرزغان میباشد.محمد حسین 
نصیری-دادورز اجرای احکام شهرستان بافت )م الف 133(

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره  9409973470100394 صادره 
از شعبه اول دادگاه حقوقی بافت و در پرونده کالسه 940471 اجرايی در نظر دارد سهم االرث 
يک پسر به نام غالمرضا جاللی راد به میزان 21 سهم مشاع از 96 سهم پالک 35 فرعی از 2538 
به مبلغ پانصد و  باران را  از ماترک مرحوم يار علی جاللی راد فرزند  اصلی بخش 40 کرمان 
سی و هفت میلیون و هشتصد و سه هزار و هفتصد و يازده ريال به فروش برساند. ضمناً ملک 
موصوف دارای عرصه به مساحت 385/5 متر مربع و اعیان 185 متر مربع با اسکلت قديمی ساز 
با قدمت باالی 20 سال و فاقد استحکام بنا و دارای امتیاز آب و برق و گاز و کیفیت در حد 
قابل قبول و دارای نمای سنگی می باشد و دارای پالک ثبتی با کاربری مسکونی و در اجاره 
نمی باشد. لذا مزايده در تاريخ 1398/9/12 روزسه شنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام 
دادگستری شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار و ساعت 11 خاتمه می گردد و قیمت 
ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت 
معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا مدت 
5 روز قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از ملک مذکور و پیشنهاد خود 
را در پاکت الک و مهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ 
نمايند و برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ بها)کارشناسی( را فی المجلس به قسمت ارجاع تسلیم 
نمايد و به درخواستهای بعد از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب 
اثری داده نخواهد شد.ضمناً آدرس ملک: شهرستان بافت خیابان دانشگاه کوچه شماره 6 می 
اجرای احکام مدنی دادگستری  اجرای احکام شعبه  باشد محمد حسین نصیری مقدم-دادورز 
شهرستان بافت )م الف 136( 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای نیابت شماره 1398021000641142 صادره 
از شعبه اول حقوقی ودر پرونده کالسه 980274 اجرايی در نظر دارد میزان 9/333 سهم مشاع 
از 96 سهم پالک 91 فرعی از 321 اصلی از سهم االرث عباس رجايی از ماترک مرحوم زهرا 
اسدپور فرزند عباس واقع در شهرستان بافت به مبلغ هفتاد میلیون ريال به فروش برساند ضمناً 
ملک موصوف ثبت و دارای پالک ثبتی مفروز با کاربری )مسکونی( و ثبت می باشد و مفروز 
ديوار  با  اعیان  مترمربع  و 85  مربع عرصه  متر  دارای 540  ملک مذکور  باشد  نمی  اجاره  در  و 
باربر و سقف چوبی خشتی و نمای پالستر سیمان و دارای امتیازات آب و برق و گاز و دارای 
درب بزرگ به خیابان اصلی می باشد، لذا مزايده در تاريخ 1398/9/4 روز چهارشنبه ساعت 
9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار مي 
گردد وساعت 11 خاتمه می گردد قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ 
پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف 
متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان 
خريد در صورت تمايل مي توانند تا مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن 
بازديد از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا قبل از شروع مزايده  تحويل 
اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمايند. و برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ بها )کارشناسی( را 
فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد و به درخواست های که بعد از ساعت شروع مزايده به 
اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمناً آدرس ملک: شهرستان بافت 

روستای انجرک روبروی مسجد جنب منزل ولی رجايی می باشد.
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 132(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 9409973470100046 صادره 
از شعبه اول حقوقی ودر پرونده کالسه 940882 اجرايی در نظر دارد  يک دستگاه اتومبیل پرايد 
به شماره انتظامی 65-344 س 72 به شماره شاسی 341229035075 و شماره موتور 4349058 
به رنگ سفید تیپ sl131 مدل 1390 به مالکیت محمد علی ابراهیم پور فرزند ا... داد به مبلغ 
راست  سمت  جلو  گلگیر  ضمناً  برساند  فروش  )ششدانگ(به  ريال  میلیون  پانزده  و  دويست 
تعويضی ، گلگیر جلو سمت چپ آثار صافکاری و رنگ دارد، درب جلو راست و درب جلو 
سمت چپ آثار صافکاری و رنگ دارند، و وضعیت الستیکهای جلو خودرو90 درصد و عقب 
20 درصد می باشد، لذا مزايده در تاريخ 1398/9/11 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي 
احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار مي گردد وساعت 11 خاتمه 
می گردد قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس 
مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل 
مي توانند تا مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از ملک مذکور 
پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا قبل از شروع مزايده  تحويل اجراي احکام نموده 
و رسید اخذ نمايند. و برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ بها )کارشناسی( را فی المجلس به قسمت 
اجرا تسلیم نمايد و به درخواست های که بعد از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی 
ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمناً آدرس ملک: شهرستان بافت پارکینگ نیروی 

انتظامی می باشد 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 131(

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی شورای حل اختالف بافت در اجرای نیابت صادره از اجرای احکام مدنی 
سهم  شش  دارد،  نظر  در  اجرايی  کالسه980324  پرونده  در  و  سیرجان  اختالف  حل  شورای 
از  اصلی  از پالک شماره 91  مدار 6 شبانه روز  آبه در  نیم ساعت حق  و  از 96 سهم و هفت 
مالکیت  به  ريال  میلیون  چهارصد  و  میلیارد  دو  ارزش  به   40 دشتاب  در  واقع  بدرآباد  مزرعه 
غالمعباس آقايی افشار به فروش برساند ملک مذکور دارای زمین زراعی و 250 درخت پسته 
عمر حدودا15ٌ تا 20 سال است. لذا مزايده در تاريخ 1398/8/27 روز دوشنبه ساعت 8 صبح در 
محل اجراي احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار 
می گردد و قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس 
مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل 
ترتیب  تا  مراجعه  احکام  اجرای  دايره  به  يکشنبه 1398/8/26  اداری  پايان ساعت  تا  توانند  مي 
بازديد از ملک  مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پايان مهلت 
مذکورتحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند جلسه مزايده راس ساعت 8 صبح دوشنبه 
1398/8/27 برگزار و خريد به صورت شفاهی نیز در جلسه آزاد می باشد ضمناً آدرس ملک: 

شهرستان بافت دشتاب روستای بدرآباد می باشد. 
محمدرضا عباس زاده فتح آبادی- قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان بافت )م الف 130(

آگهي حصروراثت
آقای حمیدرضا منظری توکلی فرزند اکبر داراي شناسنامه 3120159565 به شرح دادخواست 
به  محمد  فرزند  توکلی  منظری  اکبر  شادروان  داده  توضیح   98/8/8 مورخ   980616 شماره 
شناسنامه 8 درتاريخ 1397/11/23 درشهربزنجان)بافت( فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وي عبارتند از:
1- طاهره علیرضاپوربزنجانی به ش ملی 3130189701 متولد 1341 همسر متوفی.

2- محبوبه منظری توکلی به ش ملی 3131530091 متولد 1366 فرزند متوفی.
3- فريده منظری توکلی به ش ملی 3120000221 متولد 1368 فرزند متوفی.
4-هاجر منظری توکلی به ش ملی 3120106542 متولد 1370 فرزند متوفی.

5-حمیدرضا منظری توکلی به ش ملی 3120159565 متولد 1371 فرزند متوفی.
6-حافظ منظری توکلی به ش ملی 3120187909 متولد 1372 فرزند متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
خانم گوهر غنچه پور عین خاتون فرزند معصوم علی  داراي شناسنامه 91 به شرح دادخواست 
شماره 980596 مورخ 98/8/8 توضیح داده شادروان معصوم علی غنچه پور عین خاتون فرزند 
منحصر حین  و وراثت  بافت فوت شده  به شناسنامه 26 درتاريخ 1397/8/21 درشهر  درويش 

الفوت وي عبارتند از:
1- مريم زارع منصوری فرزند خیرا... به ش ش 185 متولد 1352 همسر متوفی.

2- محمدحسن غنچه پورعین خاتون به ش ش 90 متولد 1340 فرزند متوفی.
3- گل جان غنچه پورعین خاتون به ش ش 89 متولد 1337 فرزند متوفی. 

4- کلثوم غنچه پورعین خاتون به ش ش 83 متولد 1333 فرزند متوفی.
5- زهرا غنچه پورعین خاتون به ش ش3120387711 متولد 1382 فرزند متوفی.

6- گوهر غنچه پورعین خاتون به ش ش 91 متولد 1343 فرزند متوفی.
 لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
يا شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به 
شورای حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصر وراثت
آقای علی ايرانپور فرزند عوض به شرح دادخواست کالسه 9809983879100554 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که مرحوم عوض ايرانپور 
در تاريخ 98/1/26 فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از :1-مسعود 2- 
علی 3- دادخدا 4- خداداد همگی ايرانپور فرزندان متوفی لذا نامبرده وارث ديگري ندارد. اين 
آگهي در يک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه شخص يا اشخاصي هرگونه 
وصیت نامه سري يا رسمي دارند ظرف يک ماه از تاريخ انتشار به اين شورا ارائه نمايند واال پس 

از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
حمدا... دولتی-رئیس شوراي حل اختالف شماره يک  ارزوئیه

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عدالت سفر بام کوير در تاريخ 1398/7/21 به شماره ثبت 1743 به 
شناسه ملی 14008690861 ثبت و امضا ذيل دفاتر تکمیل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت 

اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت: تاکسی تلفنی و حمل و نقل درون شهری با استفاده از بی سیم و اينترنت در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط 
مدت فعالیت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان کرمان، شهرستان بافت، بخش مرکزی، شهر بافت، محله شهید چمران، کوچه شهید 
چمران 26، بلوار شهید چمران، پالک 288، طبقه همکف کدپستی7851634876 

سرمايه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدی
میزان سهم الشرکه هريک از شرکا

آقای پرويز معصوم پور عسکری به شماره ملی 3130064915 دارنده 500000 ريال سهم الشرکه
آقای علی معصوم پور عسکری به شماره ملی 3130986030 دارنده 500000 ريال سهم الشرکه 

اعضا هیئت مديره
مديره  هیئت  رئیس  نايب  به سمت  و  ملی 3130064915  شماره  به  پورعسکری  معصوم  پرويز  آقای 

به مدت 4 سال
آقای علی معصوم پور عسکری به شماره ملی 3130986030 و به سمت رئیس هیئت مديره به مدت 4 

سال و به سمت مدير عامل به مدت 4 سال 
بروات،  سفته،  چک،  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا:  حق  دارندگان 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء علی معصوم پور عسکری 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدير عامل: طبق اساسنامه

روزنامه کثیراالنتشار حکمت بافت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت

گفت:  کرمان  استان  استاندارد  مديرکل 
و  سرما  فصل  فرارسیدن  به  توجه  با  شهروندان 
احتمالی  حوادث  هرگونه  از  پیشگیری  برای 
ناشی از رعايت نکردن نکات ايمنی در خصوص 
وسايل گازسوز، الزم است که هشدارهای اين 

اداره کل را جدی بگیرند.
اسماعیل عاقلی افزود: آغاز فصل سرما همواره 
با خطرات ناشی از وسايل گازسوز همراه است 
لذا ضرورت دارد ابتدا از وسايل گازسوز دارای 

عالمت استاندارد استفاده شود.
گازسوز  وسايل  هرگز  کرد:  عنوان  وی 
بدون  لحظه،  چند  برای  حتی  را،  دودکش دار 
اتصال به دودکش روشن نکنید، زيرا محصوالت 
گازهای  و  کربن  منوکسید  دارای  احتراق 
از  همچنین  می شود،  اتاق  فضای  وارد  کشنده، 
کشیدن مسیرهای افقی طوالنی دودکش و زدن 
)از  اتصال وسايل گازسوز  برای  اضافی  زانويی 
و  مخزن دار  آبگرمکن  گازسوز،  بخاری  جمله 
آبگرمکن ديواری و پکیج های آبگرم( به کانال 

اصلی دودکش خودداری کنید.
بخاری  استان کرمان گفت:  استاندارد  مديرکل 
نظیر  ايمنی  وسايل  به  مجهز  بايد  دودکش دار 
سنسور حساس به کاهش اکسیژن )ODS( و يا 
سنسور حرارتی  باشد و سنسور حساس به کاهش 
زمانی که  است که  وسیله ای   )ODS( اکسیژن 
اکسیژن اتاق به کمتر از 18 درصد برسد بخاری 
را خاموش می کند و سنسور حرارتی وسیله ای 
است که اگر به داليلی مانند مسدود بودن مسیر 
اتاق  درون  به  احتراق  محصوالت  دودکش، 

برگردد بخاری  را خاموش می کند.

وی اظهار داشت: بايد همواره 
و  دودکش  مسیر  بودن  باز  از 
که  دودکش  کالهک  وجود 
بیرون  انتهای دودکش، در  در 
شود  می  نصب  ساختمان  از 

اطمینان حاصل کرد.
روش  دو  به  اشاره  با  عاقلی 
مسیر  بودن  باز  کنترل  برای 
کردن  روشن  دودکش گفت: 

کبريت در دهانه ورودی دودکش ديوار اتاق و 
کشیده شدن شعله به طرف باال يکی از اين راه 
ها است که اگر اين کار صورت گرفت، مسیر 
حرکت  بدون  شعله  اگر  و  است  باز  دودکش 

ماند، مسیر دودکش مسدود است.
لمس  و  دوم گذاشتن دست  راه  داد:  ادامه  وی 
به  آن  اتصال  محل  در  بخاری  دودکش  کردن 
ديوار است که درصورت سرد بودن دودکش، 
بايد بالفاصله بخاری را خاموش کرده و انسداد 

لوله دودکش را برطرف کرد.
از  گفت:  کرمان  استان  استاندارد  مديرکل 
درون  گازسوز  وسايل  دودکش  قراردادن 
زيرا جلوی خروج  سطل آب خودداری کنید، 
بايد توسط دودکش  محصوالت احتراق را که 
خارج شوند، گرفته و باعث پس زدگی گازهای 

کشنده به داخل اتاق می شود.
وی تصريح کرد: تعدادی از مرگ میرها به دلیل 
بی احتیاطی در استفاده از وسايل گاز سوز می 
باشد و هرگز از وسايل پخت و پز نظیر اجاق گاز 
و گازهای پیک نیکی برای گرم کردن محیطی 
که در آن است )خانه و خودرو( استفاده نکنید.

عاقلی افزود: شهروندان نصب و تعمیرات وسايل 
گازسوز را به تعمیرکاران مجاز و خدمات پس 
از فروش واحد تولیدی بسپاريد تا از ايمن بودن 
وسیله گازسوز مطمئن شوند همچنین از گارانتی 

و خدمات پس از فروش آنها بهره بگیرند.
وی بیان کرد: عالوه بر در نظر گرفتن و رعايت 
نکات ايمنی فوقبرای استفاده از وسايل گاز سوز 
به برچسب مصرف انرژی بر روی دو محصول  
بخاری دودکش دار و آبگرمکن فوری که بايد 
دارای استاندارد معیار مصرف انرژی نیز باشند، 

توجه کنند.
اينکه  بیان  با  کرمان  استان  استاندارد  مديرکل 
میزان  با  را  کنندگان  مصرف  انرژی،  برچسب 
می کند  آشنا  انرژی بر  وسايل  انرژی  کارايی 
گفت: در بخشی از برچسب انرژی هفت حرف 
التین از A تا G  و هفت رنگ از سبز تا قرمز 
نشان  رنگ  هر  و  حرف  هر  که  شده  مشخص 
دهنده درجه ای از مصرف انرژی  وسیله است. 
A و رنگ سبز پررنگ نشانگر کمترين  حرف 
مصرف انرژی و بیشترين کارايی وسیله و حرف 
و  مصرف  بیشترين  نشانگر  قرمز  رنگ  و    G

کمترين کارايی وسیله است.

آگهي حصروراثت
مورخ   980634 شماره  دادخواست  شرح  به   154 شناسنامه  داراي  حسین  فرزند  دهقانی  انوش  آقای 
98/8/13 توضیح داده شادروان حسین دهقانی فرزند اکبر به شناسنامه 287 درتاريخ97/12/27 درشهر 

)بافت( فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- مجتبی دهقانی به ش ش 2710 متولد 1345فرزند متوفی.
2- پیمان دهقانی به ش ش 3072 متولد 1351فرزند متوفی.
3- انوش دهقانی به ش ش 154 متولد 1355فرزند متوفی.

4- ژيال دهقانی به ش ش 28 متولد 1347فرزند متوفی.
5- ژاله دهقانی به ش ش 2938 متولد 1349فرزند متوفی.

6- شوکت صفا بافتی به ش ش 33 متولد 1318 همسر 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
آقای حسین جهانداری فرزند خیرا... داراي شناسنامه 2672 به شرح دادخواست شماره 980592 مورخ 
درتاريخ 1385/2/28  شناسنامه 17  به  امرا...  فرزند  خیرا...جهانداری  داده شادروان  توضیح   98/8/28

درشهر )بافت( فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- حسین جهانداری به ش ملی 3391670304 متولد 1360 فرزند متوفی.
2- سعید جهانداری به ش ملی 3392436720 متولد 1364 فرزند متوفی.
3- وحید جهانداری به ش ملی 3131158174 متولد 1352 فرزند متوفی.
4- علی جهانداری به ش ملی 3130047654 متولد 1355 فرزند متوفی.

5- رمضان جهانداری به ش ملی 3131161061 متولد 1353 فرزند متوفی.
6- پیمان جهانداری به ش ملی 3120070386 متولد 1369 فرزند متوفی.
7- محمد جهانداری به ش ملی 3131557427 متولد 1367فرزند متوفی.
8- مريم جهانداری به ش ملی 3392111244 متولد 1362 فرزند متوفی.
9- زهره جهانداری به ش ملی 3390324186 متولد 1357 فرزند متوفی.

10- نجمه جهانداری به ش ملی 3120135313 متولد 1371 فرزند متوفی.
11- آئینه خلیفه به ش ملی 3130276610 متولد 1334 همسر متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
آقای مظفرامیرطاهری افشارفرزند محمد سعید داراي شناسنامه 7 به شرح دادخواست شماره 980622 
مورخ 98/8/12 توضیح داده شادروان محمدرضا امیرطاهری افشار فرزند مظفر به شناسنامه 9 درتاريخ 

1398/6/19 درشهر )بافت( فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- مظفر امیرطاهری افشاربه ش ملی 3179434376 متولد 1321 پدر متوفی.

2- سکینه سیاروک به ش ملی 3131116285 متولد 1333 مادر 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

مردم کرمان هشدارهای استاندارد را جدی بگیرند

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:
الف:پیشگیری از افسردگی: فعالیت بدنی می تواند افسردگی 
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.
ج:کاهش استرس: در فعالیت بدنی با ترشح اندروفین گرفتگی 
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  افرادی  روانی:  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

چگونه تاریخ تولدمان را تغییر دهیم؟

و  قانونی  روند  کردن  طی  نیازمند  شناسنامه ای  تولد  تاريخ  تغییر 
شده  ذکر  او  شناسنامه  در  فردی  هر  تولد  تاريخ  است.  مشخصی 
بیانگر آغاز زندگی يک فرد و شخصیت  اين تاريخ تولد  است و 
حقیقی او است. تاريخ تولد هر فرد از زمان تولد او آغاز می شود و 
در شناسنامه فرد ذکر می شود، اما گاهی اوقات ممکن است فردی 
در  تنها  تولد  تاريخ  البته  دهد.  تغییر  را  خود  تولد  تاريخ  بخواهد 
مواردی که به صورت اشتباه به ثبت رسیده باشد قابلیت تغییر دارد 
تولد جديدی را در شناسنامه  تاريخ  اين صورت نمی توان  در غیر 
خود ثبت کرد. بر اساس قانون تغییر سن تنها يک بار در طول عمر 
فرد انجام می شود و پس از آن تنها در صورت اختالف بسیار زياد 
و  واقعی  میان سن  اختالفی  اگر  داد.  تغییر  را  تولد  تاريخ  می توان 
سن درج شده در شناسنامه بیش از 5 سال باشد می توان درخواست 
تغییر تاريخ تولد را ارائه کرد. پس از ارائه درخواست اختالف سن 
بايد حتما به تايید کمیسیون مقرر برسد و سپس پزشک متخصص 
کمیسیون بر اساس علم پزشکی تشخیص دهد که 5 سال اختالف 
تغییر  برای  مرجع صالح  از  می توان  هنگام  اين  در  و  است  درست 
خود  تولد  تاريخ  می خواهد  که  متقاضی  فرد  گرفت.  کمک  سن 
را اصالح کند بايد به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت 
احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند، پس از اين مراجعه 
جلسه رسیدگی توسط کمیسیون برگزار می شود و خواهان می تواند 
درخواست خود را به کمیسیون ارائه دهد. پس از ارائه درخواست 
کمیسیون از پزشکی قانونی درخواست می کند تا بررسی های خود 
با  فرد  سن  که  داد  تشخیص  قانونی  پزشکی  اگر  و  دهد  انجام  را 
تغییر  را  فرد در شناسنامه  تولد  تاريخ  دارد  مغايرت  او  تولد  تاريخ 
اسناد سجلی  ابطال  يا  برای پذيرش تصحیح  می دهد. مرجع صالح 

هیئت حل اختالف دادگاه است.
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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

ورزش به عنوان عاملی ضروری برای سالمتی جسمانی 
و روانی شناخته شده است؛ سالمت هر يک از اعضای 
خانواده به ويژه زنان که نقش مادری را برعهده دارند، 
تاثیر  خانواده  کلی سالمت  تصوير  بر  مستقیم  طور  به 

می گذارد.
دارد؛  زنان  در  متفاوتی  تاثیر  ها  بیماری  از  بسیاری 
در  قلبی  های  بیماری  از  ناشی  مرگ  مثال،  عنوان  به 
اس  ام  و  آرتروز  قربانیان  اغلب  است،  تر  شايع  زنان 
افسردگی  جمله  از  روحی  های  بیماری  هستند،  زنان 
پوکی  يا  شود  می  ديده  بیشتر  زنان  در  اضطراب  و 

استخوان در زنان شايع تر است.
انواع  کنترل  در  مهمی  نقش  که  تغذيه  از  غیر  به 
بیماری ها دارد، ورزش و فعالیت فیزيکی منظم نیز در 
دقیقه  است. 30  موثر  ها  بیماری  بسیاری  از  پیشگیری 
پیاده روی در روز ضامن سالمتی است. برخی از فوايد 

ورزش در زنان عبارتند از
 -ورزش سبب بهبود عملکرد قلب می شود

ورزش با کاهش فشار خون، کاهش استرس، افزايش 
مقاومت نسبت به انسولین، بهبود عملکرد ماهیچه های 
برای سالمت  موثر  روش  يک  و گردش خون،  قلب 

قلب است.
-ورزش مانع از پوکی استخوان می شود

سبب  کلسیم،  کافی  مقدار  مصرف  همراه  به  ورزش 
مانند  هايی  فعالیت  شود.  می  ها  استخوان  استحکام 
دويدن، پیاده روی و انجام تمرينات با وزنه، مهمترين 
پوکی  از  جلوگیری  برای  ورزشی  های  فعالیت 

استخوان است.
کاهش  برای  راهکار  مهمترين  -ورزش 

استرس است.
می  کاهش  را  سرماخوردگی  -احتمال 

دهد
احتمال  دهد  می  نشان  محققان  مطالعات 
بروز سرماخوردگی در افرادی که به طور 
مرتب ورزش می کنند، 23 درصد کمتر 

است..
دوران  در  مادر  سالمت  سبب  -ورزش 

بارداری و سالمت جنین می شود
ورزش های مناسب بارداری سبب تقويت 
عضالت لگن می شوند و می توانند از بروز 

کمردرد در زنان باردار جلوگیری کنند. جلوگیری از 
افزايش وزن و کاهش استرس از مهمترين مزيت های 

ورزش زنان در دوران بارداری است..
-ورزش خاصیت ضد پیری دارد

ورزش به بهبود جريان خون کمک می کند و سبب 
افزايش قدرت استدالل و حافظه می شود. ورزش از 
کند.  می  جلوگیری  مرکزی  عصبی  سیستم  انحطاط 
جلوگیری از ابتال به بیماری های زوال عقل، يکی از 
مهمترين مزيت های ورزش منظم است. ورزش سبب 
بهبود عضالت و افزايش حجم ريه می شود. کاهش 
وزن و جلوگیری از سلولیت نیز از فوايد ورزش منظم 

است.
-ورزش بهترين راه مقابله با ديابت است

ورزش با کاهش وزن و فشار خون و افزايش مقاومت 
ديابت  کنترل  در  روش  مهمترين  انسولین،  به  نسبت 

است.
-احتمال ابتال به انواع سرطان را کاهش می دهد

-سبب بهبود و تقويت عملکرد مغز می شود
-الگوی خواب را منظم می کند

-از سکته مغزی جلوگیری می کند
- سبب بهبود عملکرد مفاصل می شود

-بهترين گزينه برای مديريت آرتروز است
-سبب کاهش فشار خون می شود

-سبب کاهش وزن می شود
مهديه سلطانی نژاد- کارشناس میانساالن مرکز 
بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه

اجتماعی  از آسیب های  پیشگیری    همايش 
روستای  در  انديشی  آزاد  کرسی  با  همراه 

محمدآباد برگزار شد
از  هدف  ارزوئیه  ناحیه  سپاه  فرمانده 
برگزارِی همايش پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در قالب کرسی آزاد انديشی را در 
راستای حل مسئله هويت بخشی به جوانان 
حکمت؛  گزارش  به  کرد.  مطرح  روستا 
عمومی  دادگاه  رئیس  دهقان،  اله  عنايت 
از  ويژه  تشکر  ضمن  ارزوئیه  شهرستان 
فرمانده سپاه ناحیه ارزوئیه، سرگرد پاسدار 
اسماعیلی کاخ جهت ترتیب همايشاتی در 

خصوص پیگیری مسائل مرتبط با جوانان، زهد، ايمان، 
ورع و تقوا را از عوامل تکامل شخصیت انسانی دانست 
واجبات  انجام  و  محرمات  ترک  در  را  موارد  اين  و 
امروز شاهد آنیم که قسم  بیان کرد:  مطرح کرد. وی 
دروغ رايج شده است و همین به نوبه ی خود عواقب 
خطرناِک بسیاری را به همراه دارد اما ديگر موردی که 
خودُکشی  آنیم  شاهد  روستا  اين  و  جامعه  در  امروزه 
تصريح کرد:  ادامه  در  دهقان  اله  است.عنايت  جوانان 
در مبحث خودُکشی قطعا پیشینه ای بوده است و جوان 
علی الظاهر داليلی برای انجام اين عمل داشته است که 
مصرف مواد مخدر هم در اين زمینه نقش دارد که در 
اينجا بايد تحوالت ايجاد شده در زمینه روحی و جسمی 
جوان را در نظر داشته باشیم که عدم عالقه به فعالیت 
از عواملی است که  های روزمره، کسالت و خستگی 
اين تهديد يا همان مرگ داوطلبانه را نمايان میکند. وی 
خاطر نشان کرد: ايمان و تقوای الهی و توسل به خداوند 
متعال و ائمه اطهار عامل پیروزی همه علی الخصوص 
جوانان است و هرچه ايمان و تقوا بیشتر باشد پذيرش 
مشکالت و حل آن آسان تر است چرا که پیامبران هم 
در شرايط بسیار سخت قرار می گرفتند منتهی ايمان و 
میکرد.  پیروز  را  آنان  خدا  وجود  به  قلبی  باور  و  تقوا 
حجت االسالم دکتر نصراهلل پور امام جمعه ارزوئیه با 
بیان اينکه خانواده و دوستان نقش به سزايی در جبران 
باشند  داشته  توانند  می  ديده  فرد آسیب  عاطفی  خالء 
را  افسردگی  مرز  اسالمی  زندگی  سبک  کرد:  بیان  و 
در جامعه کاهش میدهد. نصراهلل پور يکی از مشکالت 
اظهار  و  مطرح کرد  بیکاری جوانان  را  جامعه  اساسی 
کرد: دولت سیاست های کالنی در اين خصوص اتخاذ 
بخش  که  آنیم  شاهد  امروز  متاسفانه  ولی  است  کرده 

مهمی از ناامیدی جوانان به بیکاری برمی گردد و جوان 
ارزوئیه  جمعه  امام  برد.  می  پیش  افسردگی  مرز  تا  را 
کاهش  راهکارهای  از  يکی  ازدواج  مسئله  کرد:  بیان 
به داليل  است که  نسل جوان  نیاز  و  اجتماعی  آسیب 
مختلف فرهنگی و مشکالت اقتصادی شرايط اين امر 
اخیر  اقتصادی  فشارهای  به  توجه  با  وی  نیست.  مهیا 
مسئولین  تدبیری  بی  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  کشور 
ملت را تحت فشار می گذارد و آسیب های اجتماعی 
در  روز  يک  کند  می  نمايان  را  خود  طرف  همه  از 
قالب رفراندوم و روز ديگر حضور زنان در ورزشگاه 
های چند  آسیب  اين  البته  کنند  می  را گرم  مردم  سر 
وجهی علل مختلفی دارد. اما ما به عنوان ملت و مردم 
از آسیب ها حفظ کنیم که در  می توانیم خودمان را 
اينجا اعتقادات قوی، جبران کننده نقص های فرهنگی، 
سیاسی و تربیتی و اجتماعی است. سرهنگ پورامینايی 
ما  امروز  کرد  بیان  ارزوئیه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شاهد  محمدآباد  روستای  در  همچنین  و  در شهرستان 
محصول  امنیت  اين  که  هستیم  خوبی  و  پايدار  امنیت 
با کمک  را  امنیت  اين  انتظامی  نیروی  و  جمعی است 
بسیج و شما خانواده ها و آموزش و پرورش می بیند. 
سپاه  فرمانده  کاخ  اسماعیلی  پاسدار  سرگرد  پايان  در 
ناحیه ارزوئیه پايگاه مقاومت بسیج را به عنوان نیروهای 
ضابط قضايی به عنوان بازوهای دستگاه قضا در روستا 
بسیج،  بین  که  اعتمادی  با  بیان کرد:  و  عنوان کرد  ها 
نیروی انتظامی و دستگاه قضا در شهرستان برقرار است 
مطرح  مباحث  سلسه  ادامه  در  مسائل  از  بسیاری  قطعا 
شده در اين همايش از جمله خودکشی جوانان و مسئله 
ی خرده فروشی موادمخدر که تمام گرو ها به سمت 

اين موضوع است حل خواد شد.

فرمانداری  روابط عمومی  نقل  به  به گزارش حکمت 
اولین  برگزاری  هماهنگی  جلسه  ؛  بافت  شهرستان 
کرمان  استان  عشاير  شهدای  کنگره  بزرگداشت 
آقای  با حضور  ارزوئیه(  و  رابر   ، بافت  )شهرستانهای 
امور  هماهنگی  مسئول  و  استاندار  مشاور  شفیعی 
ايثارگران استان ، فرمانداران شهرستانهای بافت ، رابر 
عشايری  امور  کل  مدير  نیکزادی  آقای   ، ارزوئیه  و 
نظامی  فرماندهان   ، ثارا...  بسیج عشايری سپاه   ، استان 
در  شهرستانی  و  استانی  مسئولین  ساير  و  انتظامی  و 
جلسه  اين  در  شد.  تشکیل  بافت  فرمانداری  محل 
آقای شفیعی مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور 
شهدای  کنگره  اولین  برگزاری  از  استان  ايثارگران 
در  رسانی  خدمت  رويکرد  با  کرمان  استان  عشاير 
، معیشت  ، بهداشت  از جمله راه  حوزه های مختلفی 
... به عشاير در بهمن ماه  بیمه ، آب شرب ، برق و   ،
به  کرمان  محترم  استاندار  ويژه  توجه  و  جاری  سال 
خبر  کنگره  اين  تر  شکوه  با  چه  هر  برگزاری  منظور 
های  ريزی  برنامه  راستای  در   : افزود  ادامه  در  و  داد 
صورت گرفته و با توجه به مذاکرات فرماندهی سپاه 
ثارا.. با استاندار محترم کرمان ، توافقات بسیار خوبی 
برگزاری  به  اشاره  با  استاندار  انجام شده است مشاور 
و  رويه  وحدت  با  که   ، راستا  اين  در  متعدد  جلسات 
مجموعه  و   ، سپاه  فرماندهان   ، فرمانداران  همراهی 
دستگاه های اجرايی مصمم هستیم که اين يادواره به 
بزرگی نام شهدا برگزار شود. حمزه جواران فرماندار 
بافت در اين جلسه ضمن خوش آمدگويی به مسئولین 
خاطره  و  ياد  گرامیداشت  و  شهرستانی  و  استانی 
شهدای دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم با بیان اينکه 
شهرستان بافت با تقديم 266 شهید و 101 شهید عشاير 
اسالمی  جمهوری  نظام  به  آزاده   18 و  جانباز   889  ،
اجرايی  مسئولین  همدلی  و  وحدت  با  خوشبختانه 
و  ساماندهی  از جمله  بسیار خوبی  اقدامات  شهرستان 

بازسازی گلزار شهداء ، پیگیری و تامین اعتبار جهت 
خانواده  با  مالقات   ، گمنام  شهدای  گلزار  ساماندهی 
در  شهداء  مبارک  تمثال  نصب   ، جانبازان  و  شهداء 
برگزاری   ، بافت  روستاهای شهرستان  تمامی  ورودی 
و  شهرستان  مختلف  مناطق  در  شهدا  يادواره  چندين 
به خانواده شهداء  مربوط  و مشکالت  مسائل  پیگیری 
برشمرد و ضمن اعالم آمادگی در جهت برگزاری اين 
کنگره اظهار امیدواری کرد با برگزاری آن توجه ويژه 
مسئول  محمدی  سرهنگ  شود.  عشاير  شهدای  به  ای 
استان  اينکه  به  اشاره  با  ثارا...  سپاه  عشايری  بسیج 
شهید   101 که  عشاير  شهید   1200 تقديم  با  کرمان 
مربوط به شهرستان بافت می باشد و وجود طوايف و 
اقوام مختلف در استان می توان از اين ظرفیت جهت 
اين  ادامه  در  نمود.  استفاده  عشاير  به  رسانی  خدمت 

جلسه فرمانداران رابر و ارزوئیه ضمن بیان نقطه نظرات 
و بخشی از عملکرد خود در حوزه عشاير، در راستای 
برگزاری هر چه باشکوه تر اين کنگره اعالم آمادگی 
نمودند.در پايان آقای نیکزادی مدير کل امور عشايری 
استان با تقدير از فرمانداران و فرماندهان نواحی بسیج 
و روسای دستگاههای اجرايی حاضر در جلسه عشاير 
را قشر مولد جامعه خواند که توجه به اين قشر باعث 
ايشان در بخش  اقشار جامعه خواهد شد  توسعه ساير 
ديگری از بیانات خود خواستار همکاری ساير ادارات 
در برطرف نمودن مسائل و مشکالت عشاير شد. شايان 
ذکر است در اين جلسه ضمن هماهنگی و برنامه ريزی 
جهت برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای عشاير ، در 
حوزه ی خدماتی نظیر بهداشت،مخابرات، تسهیالت و 

اجرای آيین نامه ساماندهی تصمیماتی اتخاذ گرديد

تشکیل جلسه هماهنگی برگزاری اولین بزرگداشت کنگره شهدای عشایراستان 
کرمان در شهرستان بافت

بیماری  نوعی  استخوان  پوکی 
استخوانهای  آن  در  که  است 
،ضعیف  ومتخلخل  پوک  شما 
نتیجه  در  شود  می  وشکننده 
های  شکستگی  باالی  خطر 
بوجود  استخوان  خود  به  خود 
می آيد.پوکی استخوان نامرئی 
است يعنی تازمانی که استخوان 
نشان  خود  از  عالئمی  نشکند 
،يک  کم  دهدارتفاع  نمی 
وراست  ،خم  ناگهانی  چرخش 
در  افتادن  حتی  يا  سريع  شده 

استخوان  شکستگی  باعث  تواند  می  کوچک  گودال 
لگن  استخوان  به  مربوط  شکستگی  بیشترين  شود.که 
باشد.در دنیا  بازو می  باالی  ياقسمت  ستون مهره ها مچ 
در افراد باالی 50سال از هر سه زن يک نفر واز هر 5مرد 

يک نفر مبتال به پوکی استخوان هستند
مثل  بیماريهايی  استخوان:  پوکی  به  ابتال  خطر  عوامل 
ايجاد  از عوامل  يکی  ،سرطان  روماتیسم مفصلی،ديابت 
پوکی استخوان هستند استفاده طوالنی از داروهای گلو 
تا  قد  ،کاهش  هیدروکورتیزون  کورتیکوئیدمانند  کو 
4سانتی متر،شکستگی استخوان بعداز سن 50 سالگی،کم 
تحرکی وفعالیت بدنی کم،يائسگی زودرس،مصرف کم 
کلسیم ودوری از آفتاب،کم وزن بودن)نمايه توده بدنی 

کمتر از 19(
تشخیص پوکی استخوان : سنجش  تراکم  استخوان که 
شامل اسکن تراکم استخوان يا سنجش میزان جذب اشعه 

ايکس می باشد 
چند نکته مهم: اگر يک اسکن تراکم استخوان ياسنجش 
انجام دهید  شکستگی شديد  ايکس  اشعه  میزان جذب 
احتماال در معرض ابتال به پوکی استخوان هستید،درمان 
پوکی استخوان بسیار موثر بوده ومی تواند به شما کمک 

کند به زندگی فعال ومستقل خود برگرديد 
راهنمای خود مراقبتی برای افراد دچار پوکی استخوان:

پرهیز  استخوان  پوکی  درمان  در  دارو  برمصرف  عالوه 
از مصرف سیگار والکل،استفاده از کلسیم در در رژيم 
غذايی، سه بار در هفته 30تا 40دقیقه فعالیت بدنی مناسب 
دی  ويتامین  های  مکمل  مصرف  کنار  باشید،در  داشته 
تابش خورشید  معرض  در  بیشتری  زمان  تا  کنید  تالش 

بمانید.
اجازه ندهید پوکی استخوان برسالمت شما تاثیر بگذارد. 
مهديه محمد نژاد مسئول واحد بیماريها ،مرکز بهداشت 
شهرستان ارزوئیه

سالمت زنان و ورزش

 اعتقادات قوی، جبران کننده نقص های موجود در زمینه فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی

پوکی استخوان "مهار پوکی استخوان با تشخیص به موقع"


