
دو شنبه - 18 آذر 1398_ 12 ربیع الثانی1441 - 4 صفحه_ قیمت 10000 ريالروزنامه سیاسی- فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و تحلیلی سال دوازدهم _ شماره 702 روزنامه

بافت
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شدن ثبت نام ۳۵۷ نفر در کرمان بسته شد       2

اتباع  را  کرمان  آموزی  دانش  درصد  پنج 
خارجی تشکیل داده اند                              ۳

عطرافشانی گلزار شهداِی ارزوئیه به مناسبت 
هفته بسیج                                                  4

افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان  
 4

در  سرمایه گذاران  معطلی  علل  تشریح 
دستگاه های اجرایی استان کرمان                2

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

ثبت نام انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۱۳98 دانشگاه آزاد اسالمی از شنبه 98/9/۱6 تا 98/9/2۵

علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
حال  در  گفت:  کرمان  پزشکی 
در  آنفلوآنزا  بیماری  موج  حاضر 
از  و  است  کاهش  به  رو  استان 
بستری هم  موارد  پنجشنبه گذشته 

کاهش داشته است.
امور  هماهنگی  معاون   موسوی 
امروز  کرمان  استاندار  عمرانی 
استان  بحران  مديريت  ستاد  در 
توضیحات  به  توجه  با  گفت: 
دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل 
کرمان،  استان  پرورش  و  آموزش 
بر  بحران  مديريت  شورای  نظر 

پزشکی  علوم  دانشگاه  زمان  هر  که  است  اين 
به  رسما  ديد،  مدارس  تعطیلی  به  تشخیص 

آموزش و پرورش اعالم کند.
وی عنوان کرد: اين اختیار به دانشگاه دانشگاه 
تشخیص  با  که  می شود  داده  پزشکی  علوم 
با اعالم  برای تعطیلی مدارس و هماهنگی  آنها 
پرورش  و  آموزش  بحران،  مديريت  ستاد  به 

می تواند بالفاصله مدارس را تعطیل کند.
احتمال موج دوم آنفلوآنزا در بهمن ماه وجود 

دارد
بهداشتی  معاون  طباطبايی  احمدی  سیدوحید 
همه  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
لذا  داريم،  را  تنفسی  بیماری های  پايیز  در  ساله 
را  آنفلوآنزا  ستاد  جلسه  ماه  مرداد  از  دانشگاه 
تشکیل و اقدامات الزم را برای تهیه واکسن و 

آمادگی بیمارستان ها انجام داد.
وی ادامه داد: موارد آنفلوآنزا در استان کرمان 

همانند ساير استان ها و حتی کشورهای ديگر رو 
در کرمان چنین  هم  سال 94  رفت،  افزايش  به 
اندازه  آن  به  امسال  اما  داشتیم  تقريبا  وضعیتی 

نبود.
به  بهداشت  وزارت  مسئوالن  سفر  به  طباطبايی 
و  داشت  اشاره  گذشته  هفته  طی  کرمان  استان 
عنوان کرد: در اين سفر از بیمارستان های تحت 
و  بازديد  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش 
گرفت  صورت  زمینه  اين  در  اطالع رسانی ها 
وجود  مدارس  تعطلیی  به  نیاز  که  شد  اعالم  و 

ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد داروی آنفلوآنزا، 
در  بستری  و  شديد  موارد  برای  دارو  اين 
داروهای  با  سرپايی  موارد  و  است  بیمارستان 

اولیه و استراحت در منزل بهبود می يابند.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
گفت: در حال حاضر موج آنفلوآنزا در استان 
رو به کاهش است و از پنجشنبه گذشته موارد 

بستری هم کاهش داشته است.
آنفلوآنزا  دارو  زمنیه  در  کرد:  بیان  وی 
اينکه،  ضمن  ندارد،  وجود  کمبودی 
تزريق  ماه  شهريور  در  بايد  واکسن 

می شد که اثرگذاری داشته باشد.
در  موارد  تمام  االن  افزود:  طباطبايی 
در  هم  مرگ  موارد  و  است  کنترل 
افراد  شامل  که  بود  پرخطر  گروه های 
و  کلیوی  بیماری  زمینه  سال،   60 باالی 

ديابت و زنان باردار می شود.
وی خاطرنشان کرد: آنفلوآنزا در سراسر 
احتمال  است،  کاهش  حال  در  کشور 
دارد  وجود  ماه  بهمن  در  آن  دوم  موج 

اما با شدت کمتری خواهد بود.
روانی  جو  خاطر  به  بیشتر  دانش آموزان  غايبی 

است
اداره کل آموزش و پرورش  میرحسینی معاون 
استان کرمان گفت: اطالع رسانی ها و آموزش ها 
در مدارس برای آنفلوآنزا صورت گرفته و تهیه 

و توزيع لوازم بهداشتی را داشتیم.
پیشگیری  دستورالعمل  و  برنامه  داد:  ادامه  وی 
مدارس  به  ويژه  توجه  و  اعالم  مدارس  به 

شبانه روزی شده است.
مربیان  با  روزانه  ارتباط  افزود:  میرحسینی 
هر  غايبان  تعداد  و  داريم  مدارس  بهداشت 
آمار  می کنیم،  دريافت  را  شهرستان  و  مدرسه 
به قبل  دانش آموزی دريافت شده امروز نسبت 
جو  خاطر  به  بعضا  اما  بود،  بیشتر  غايبان  تعداد 
روانی موضوع است و تعداد مبتاليان به بیماری 

کمتر است.

موج بیماری آنفلوآنزا در کرمان رو به 
کاهش است

ساخت سریال سلمان فارسی در کرمان

استان  در  فارسی  سلمان  سريال  بزرگ  پروژه  بزودی 
کرمان کلید خواهد خورد.

درنشست هماهنگی مدير تولید اين پروژه بزرگ ملی با 
استاندار کرمان اقای فدايی ساخت سريال سلمان فارسی 
در کرمان استاندار از همکاری استان در اجرای اين پروژه 

فرهنگی خبر داد.
اقای جعفری مدير تولید سريال سلمان فارسی هم گفت: 
تحقیق و نگارش فیلمنامه اين مجموعه حدود بیست سال 
ايران  سبک  صاحب  کارگردان  میرباقری  اقای  توسط 

اماده شده است .
اقای جعفری همچنین گفت :باتوجه به اماده شدن بخشی 
در محدوده شهداد کرمان  سینمايی  و شهرک  از کمپ 
میشود و حدود شش سال   اغاز  به زودی  ان  فیلمبرداری 

زمان می برد .
وی افزود : در اين پروژه بزرگ صدها هنرمند و تکنیسین 

داخلی و خارجی همکاری میکنند.
پروژه  اين  با  همکاری  برای  امادگی  از  استاندارکرمان 
استان  اجرايی  مسئوالن  از  و  داد  خبر  فرهنگی  بزرگ 
خواست با دست اندرکاران اجرای اين پروژه در کرمان 

همکاری کنند.
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شناسایی و دستگیری قاتل فراری
استان  امنیت عمومی  پلیس  سرهنگ اصغر زاهدی، سرپرست 
سال  در  ساله   3۵ مردی  مسلحانه  قتل  پی  در  گفت:  کرمان 
به  قاتل  شدن  فراری  و  جنوبی  استان های  از  يکی  در  گذشته 
سمت استان کرمان، شناسايی و دستگیری قاتل به صورت ويژه 

در دستور کار ماموران قرار گرفت.
بردند  پی  اطالعاتی  کار  انجام  با  ماموران  اينکه  به  اشاره  با  او 
بیان  است؛  شده  مخفی  کوهبنان  شهرستان  در  فراری  قاتل 
داشت: تیمی متشکل از ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان 
نامحسوس  انجام تحقیقات میدانی و  از  کوهبنان و استان پس 
سال  يک  گذشت  از  پس  که  را  ساله   29 قاتل  اختفاء  محل 
با مراجع قضايی وی را در يک  شناسايی و پس از هماهنگی 

عملیات ضربتی و غافگیرانه دستگیر کردند.
او تصريح کرد: قاتل پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات 
پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختالف 
شخصی با مقتول و انجام قتل در حین نزاع و درگیری مسلحانه 

عنوان کرد.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان در پايان با اشاره به اينکه 
استان  به  قضايی  نیابت  دستگیری طی  از  پس  مسلح  قاتل  اين 
مورد نظر جهت معرفی به دستگاه قضائی و سیر مراحل قانونی 
فرستاده شد گفت: نیروی انتظامی با قاطعیت با بر هم زنندگان 
نظم و امنیت که قصد دارند منطقه را ناامن جلوه دهند برخورد 
می کند و از عموم شهروندان درخواست کرد، هرگونه موارد 
اطالع  پلیس  به  پلیس 110  فوريت های  سامانه  با  را  مشکوک 

رسانی کنند.

 2۱ به  دار  سابقه  سارق  اعتراف  و  دستگیری 
فقره سرقت منزل در کرمان

کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  فداء،  رضا  محمد  سرهنگ 
گفت: در پی چند فقره سرقت منزل در يکی از محالت شهر 
در  ويژه  به صورت  سرقت  عامالن  يا  عامل  دستگیری  کرمان 

دستور کار ماموران کالنتری 1۵ اين فرماندهی قرار گرفت.
و  مالباختگان  گفته های  بررسی  با  ماموران  اينکه  بیان  با  او 
تجسس در نحوه انجام سرقت ها به سرنخ های دست يافتند که 
اين  اظهار داشت:  به شناسائی يک سارق سابقه دار شد  منجر 
متهم روز گذشته با هماهنگی مقام قضايی دستگیر و به منظور 

بازجوئی به کالنتری منتقل شد.
سرهنگ فداء تصريح کرد: متهم که به تازگی از زندان آزاد 
و به علت اعتیاد و نداشتن شغل برای امرار معاش مجدداً اقدام 
به سرقت می کرد در بازجوئی های انجام گرفته از سوی پلیس 
لب به اعتراف گشود و به 21 فقره سرقت منزل در شهر کرمان 
اين  مالخر در  نفر  به دستگیری يک  اشاره  با  او  اعتراف کرد. 
پرونده گفت: متهمان دستگیر شده پس از سیر مراحل قانونی 
تحويل مراجع قضايی شدند. فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
در پايان گفت: فراهم کردن رفاه و رضايت مندی شهروندان از 
مقوله های مهم ايجاد امنیت در جامعه است که پلیس به خوبی 
به اين امر توجه داشته و از شهروندان خواست منازل خود را 
به تجهیزات ايمنی همچون، نرده، دزدگیر، دوربین مداربسته، 
در های ضد سرقت تجهیز و از حفاظ برای پنجره ها و بالکن های 

خود استفاده کنند.

فرهنگی  محترم  ،مشاور  مجیدی  دکتر  حضور 
وزارت  حوزوی  ارتباطات  دفتر  رئیس  و  وزير 

نفت در شرکت گاز استان کرمان
عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
شرکت گاز استان کرمان دکتر مجیدی ،مشاور 
ارتباطات حوزوی  دفتر  رئیس  و  وزير  فرهنگی 
کرمان  به  سفر  در  همراه  هیئت  و  نفت  وزارت 
طی نشستی، با مدير عامل ، اعضای محترم هیئت 
نماز  اقامه  شورای  و  فرهنگی  شورای   ، ريیسه 

شرکت گاز استان کرمان گفتگو نمود.

مهندس  جلسه  ابتدای  در 
به  مقدم  خیر  ضمن  فالح 
گزارشی  محترم  مدعوين 
گازرسانی  عملکرد  از  کلی 
افزودند  و  ارائه  استان  در 
با  سالجاری  در  بحمداله 
مجموعه  مضاعف  تالش 
از  گاز  شرکت  کارکنان 
تاکنون،   1398 سال  ابتدای 
14۵0کیلومتر شبکه تغذيه و 
استان  در  طبیعی  گاز  توزيع 
اين  بر  اجرا شده که  کرمان 
اساس، تقريبا رشد دو برابری معادل 84 درصد 
استان  سطح  در  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
فرهنگی  شورای  افزود  وی  هستیم.  شاهد  را 
شرکت گاز استان کرمان در تالش است که با 
تشکیل گروه های فرهنگی و هنری و مشارکت 
کارمندان عالقه مند در حوزه های هنری شرکت 
زمینه  در  خود  شايسته  جايگاه  به  را  استان  گاز 
نیز  تاکنون  که  همانگونه  برساند  هنر  و  فرهنگ 
ازاين مهم غافل نبوده و بحمداله به دستاوردهای 
مهمی نیز دست پیدا کرده ايم . در ادامه جلسه 

جناب آقای دکتر مجیدی ضمن ابراز خرسندی 
از حضور مجدد خود در جمع کارکنان شرکت 
دکتر  آقای  جناب  معارفه  به  کرمان  استان  گاز 
استان  فرهنگی  قراگاه  مسئول  عنوان  به  فالحتی 
های کرمان، هرمزگان و سیستان بلوچستان اشاره 
و ادامه دادند ايشان وظیفه مسائل فرهنگی صنايع 
با  ها  دستگاه  اين  تعامل  افزايش  و  کشور  نفتی 
ساير نهادها و ذينفعان در استان های مذکور را 
بر عهده دارند که امیدواريم اين معارفه سرآغاز 
اتفاقات مثبت فرهنگی در منطقه باشد. در ادامه 
تاکیدات  راستای  در  مجیدی  دکتر  مراسم 
بیش  توجه  خصوص  در  نفت  وزير  راهبردی 
و  مديران  پاکدستی  و  سازی  سالم  به  پیش  از 
کارمندان ؛ دروغ زدايی از ساختار نفت و گاز 
تسريع  همچنین  و  تملق  و  چاپلوسی  از  پرهیز  ؛ 
در امور و اتکا به توان تولید؛ تاکید و ادامه داد، 
ضروری است در زمینه پیشگیری از آسیب های 
های  آموزه  از  ها  خانواده  و  کارکنان  اجتماعی 
در  شود  استفاده  بیشتر  اسالمی  فرهنگ  و  دينی 
جماعت  امامان  و  کارکنان   ، مراسم  اين  پايان 
حاضر در جلسه به بیان ديدگاه هاو نقطه نظرات 

خود پرداختند. 

استاندار کرمان در شورای معادن خواستار شد:
تشریح علل معطلی سرمایه گذاران در 

دستگاه های اجرایی استان کرمان

دستگاه  از  اشکال  بگويد  نیست  کسی  گفت:  کرمان  استاندار 
بار مصاديق توضیح  بايد يک  متقاضی است؟  يا  قانون و  اجرايی، 
داده شود تا بدانیم مشکل کجاست که سرمايه گذار 4 و نیم سال 

نتوانسته موافقت ها را بگیرد و 6 ماه معطل مصوبه مانده است؟
دکتر"محمدجواد فدائی" صبح امروز 16 آذرماه در جلسه شورای 
معادن استان کرمان با اشاره به معطلی چهار و نیم ساله سرمايه گذار 
يک معدن شن و ماسه اظهار کرد: در هر جلسه يک يا دو مصداق 
از عملکرد بد دستگاه های اجرايی می بینیم و کسی پاسخ نمی دهد 

اين مشکل چه زمانی می خواهد حل شود؟
وی افزود: کسی نیست بگويد اشکال از دستگاه اجرايی، قانون و 
يا متقاضی است؟ بايد يک بار مصاديق توضیح داده شود تا بدانیم 

مشکل کجاست؟
فدائی درباره مشکل سرمايه گذار معدن شن و ماسه تصريح کرد: 
بايد در اين مورد، مسئله رسیدگی و در جلسه آينده شورای معادن 
استان اعالم شود که مشکل مربوط به چیست که چهار و نیم سال 

معطل مانده است؟
استاندار کرمان تاکید کرد: در جريان بحث های صورت گرفته، 
موارد متعددی مشاهده می شود که دستگاه های اجرايی سرعت 
مصاديق  اين  که  کنند  کمک  مديران  بايد  ندارند؛  را  الزم  عمل 

بررسی شود تا بتوانیم اشکاالت را رفع کنیم.
وی افزود: اينکه سرمايه گذار 4 و نیم سال نتوانسته موافقت ها را 
ادامه اين  با  بگیرد و 6 ماه معطل مصوبه مانده، پذيرفتنی نیست و 

وضعیت، روند توسعه نیافتگی کماکان ادامه پیدا می کند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، "مهدی حسینی نژاد" 
اين  در  نیز  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ريیس 
کرمان  استان  در  ای  مزايده  معدنی  محدوده   3000 گفت:  جلسه 

داريم که 206 مورد آغاز و با 18 مورد موافقت شده است.
درباره  درخواست  چند  به  جلسه  اين  در  گزارش  اين  براساس 

محدوده های معدنی استان رسیدگی شد.

بیان  با  کرمان  استاندار  سیاسی  معاون 
انتخابات  در  نفر   3۵7 اينکه  ثبت نام 
شده  قطعی  کرمان  استان  از  مجلس 
است گفت: از اين تعداد 312 نفر مرد 

و 4۵ نفر زن هستند.
محمدصادق بصیری در نشست خبری 
بیان  با  کرمان  استان  رسانه  اصحاب  با 
يازدهمین  انتخابات  فرآينده  اينکه 
دوره مجلس شورای اسالمی در استان 
انجام  حال  در  مطلوب  نحو  به  کرمان 
است اظهار داشت: مرحله اول آن که 

ثبت نام از داوطلبین بود به پايان رسیده است.
وی با بیان اينکه تا پايان مهلت ثبت نام 3۵7 نفر 
کردند  قطعی  را  خود  ثبت نام  کرمان  استان  در 
در  استان کرمان  در  داوطلبان  از  ثبت نام  گفت: 

9 حوزه انتخابیه انجام شده است.
عنوان  به  کرمان  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمان  استان  اينکه 
را  نماينده   10 بايد  مردم  و  دارد  کرسی   10
راور  افزود: مردم حوزه کرمان و  انتخاب کنند 
دو نماينده و مابقی حوزه ها يک نماينده انتخاب 

می کنند.
وی با بیان اينکه از تعداد 3۵7 نفر ثبت نامی استان 
کرمان 312 نفر مرد و 4۵ نفر زن هستند گفت: 
13 درصد داوطلبین استان کرمان در اين دوره از 
با دوره دهم  انتخابات زن هستند که در مقايسه 

حضور بانوان يک درصد افزايش داشته است.
بصیری با اشاره به اينکه از نظر میزان تحصیالت 
داوطلبان  عالیه  تحصیالت  شاخص  درصد  يک 
دکترا  داوطلبان  درصد   18 و  داشته  افزايش 
تا   30 بین  داوطلبین  سنی  ترکیب  افزود:  هستند 
7۵ سال است که در استان کرمان میانگین سن 
جوانان بیشتر است و جوانان نسبت به دوره قبل 

بیشتر ثبت نام کردند.
استان  در  اجرايی  هیئت های  اينکه  بیان  با  وی 
امروز کار صالحیت  از  کرمان تشکیل شدند و 
قانون  طبق  گفت:  می شود  آغاز  داوطلبان 
مختلف  اقشار  معتمدين  از  نفر   30 انتخابات 
نهايت  در  و  می شوند  معرفی  نظارت  هیئت  به 
عضو  نفر   ۵ و  اصلی  عضو  نفر   8 انتخابات  با 
علی البدل هیئت اجرايی انتخاب شدند که تا 26 

آذر احراز صالحیت داوطلبین انجام می شود.

با  کرمان  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
در  داوطلبان  نام نويسی  جزئیات  به  اشاره 
حوزه های انتخابیه استان گفت: در حوزه 
در  و  مرد  نفر   26 ارزوئیه  و  رابر  بافت، 
حوزه انتخابیه بم، ريگان، فهرج و نرماشیر 
28 نفر ثبت نام کردند که از اين تعداد 2۵ 

نفر مرد و سه نفر زن هستند.
انتخابیه  حوزه  در  اينکه  عنوان  با  وی 
نام  داوطلب   20 عنبرآباد  و  جیرفت 
 ۵ و  مرد  داوطلب   1۵ که  کردند  نويسی 
داوطلب زن است افزود: در حوزه انتخابیه 
رفسنجان و انار 4۵ نفر ثبت نام کردند که از اين 

تعداد 38 نفر مرد و 7 نفر زن هستند.
بصیری با اشاره به اينکه در حوزه انتخابیه زرند 
و کوهبنان 3۵ داوطلب که 30 نفر از آنها مرد و 
انتخابیه سیرجان و  ۵ نفر زن هستند و در حوزه 
بردسیر در مجموع 44 دواطلب که 37 داوطلب 
حوزه  در  گفت:  هستند  زن  دواطلب   7 و  مرد 
انتخابیه شهربابک 29 نفر که 27 مرد و 2 نفر زن 

نام نويسی کردند.
وی با بیان اينکه در حوزه انتخابیه کرمان و راور 
 88 تعداد  اين  از  که  کردند  نام  ثبت  نفر   108
در  کرد:   عنوان  هستند  زن  نفر   20 و   مرد  نفر 
حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، 

قلعه گنج و فارياب 22 نفر مرد ثبت نام کردند.

از  استان کرمان  رئیس کل دادگستری 
کرمان  استان  در  حاشیه نشینی  کنترل 
خبر داد و گفت: تالش شده تا از ايجاد 

حاشیه نشینی در استان پیشگیری شود.
حقوق  حفظ  شورای  در  موحد  يداله 
کرمان  استان  دادگستری  در  بیت المال 
تکلیف  تعیین  در  مردم  اينکه  بیان  با 
هستند  بالتکلیف  دولتی  و  ملی  اراضی 
اظهار داشت: پالک ثبتی شناسنامه يک 
دقیقا  آگهی ها  در  بايد  که  است  زمین 

درج شود.
وی با بیان اينکه در جنوب استان کرمان بسیاری 
نام مردم سند گرفته  به  اراضی ملی و دولتی  از 
شده است و امروز مشکالت زيادی ايجاد کرده 
افزود: مديران منابع طبیعی بايد برگ تشخیص را 
با دقت تکمیل کنند و توان کارشناسی بگذارند.

به  اشاره  با  استان کرمان  دادگستری  رئیس کل 
اينکه مواردی داريم که يک شهر به طور کامل 
اراضی ملی است که بر روی آن ساخت و ساز 

مردم انجام شده است گفت: جلسه شورای حفظ 
حقوق بیت المال مربوط به اراضی جنوب استان 

کرمان برگزار شده است.
پالک های  بین  تعارضاتی  اينکه  بیان  با  وی 
در  اراضی  امور  متولیان  و  دارد  وجود  ثبتی 
جنوب استان اين مشکل را مطرح کردند افزود: 
بايد از  هماهنگی الزم بین متولیان برقرار شد و 

اراضی دولتی حفاظت کرد.

حفظ  شورای  اينکه  به  اشاره  با  موحد 
حقوق بیت المال چند رسالت دارد که 
هماهنگی  ايجاد  آن  وظیفه  مهمترين 
امور  متولی  دستگاه های  بین  تعامل  و 
بخش  گفت:  است  استان  در  اراضی 
به  دولتی  اراضی  از  توجهی  قابل 

بیت المال برگشت داده شده است.
در  حاشیه نشینی  اينکه  بیان  با  وی 
تا  آن  ايجاد  از  و  کنترل  کرمان  استان 
حد امکان پیشگیری شده است افزود: 
حريم و بستر رودخانه ها يک معضل در 
کشور است اما در استان قدم های خوبی برداشته 

شده تا حريم رودخانه ها شناسايی شود.
به  اشاره  با  استان کرمان  دادگستری  رئیس کل 
اينکه تصرف بستر رودخانه ها با جديت پیگیری 
بستر  و  حريم  در  شهروندان  گفت:  می شود 
هم  که  نکنند  ساختمان سازی  به  اقدام  رودخانه 

خطرناک و هم غیرقانونی است.

دستگیری سه متخلف شکار و صید در سیرجان

ريیس اداره محیط زيست سیرجان ازدستگیری سه نفر متخلف 
سیرجان  غول  گود  در  وحشی  بز  الشه  يک  با  صید  و  شکار 

خبرداد.
زيست  محیط  حفاظت  اداره  ريیس  رسولیان،  اکبر  علی 
حفاظت  کنترل  و  گشت  نیرو های  گفت:  سیرجان  شهرستان 
محیط زيست شهرستان سیرجان حین گشت زنی در ارتفاعات 
شکارچی  سه  حضور  متوجه  غول  گود  ممنوع  شکار  منطقه 
شدند که برای برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شده و هر 

سه نفر را دستگیر کردند.
بز  راس  يک  الشه  متخلفین  از  بازرسی  جريان  در  افزود:  او 
خفیف  اسلحه  قبضه  يک  شامل  شکار  ادوات  ساير  وحشی، 
بی  دستگاه  دو  زنی،  ساچمه  اسلحه  قبضه  يک  غیر،  به  متعلق 

سیم دستی و دوربین چشمی کشف و ضبط شد.
پرونده مشخص شد  تشکیل  هنگام  رسولیان تصريح کرد: در 
که يکی از متخلفین سابقه شکار و صید غیر قانونی داشته و در 
بوده  نیز  قبلی  تعقیب  همان راستا حکم جلبش صادر و تحت 

است.
جهت  پرونده  تشکیل  از  پس  متخلفین  داشت:  اظهار  او 
رسیدگی به جرم به مراجع قضايی معرفی شدند که بر اساس 
آخرين نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زيان 
بابت صید و  از  قابل پرداخت  به محیط زيست، جريمه  وارده 
شکار غیرمجاز هر يک کل يا بز وحشی معادل يکصد میلیون 
ريال تعیین شده است که متهمین می بايست مبلغ يکصد میلیون 

ريال را به حساب دولت واريز کنند.
شکار  جرم  به  دادگاه  در  متهمین  همچنین  گفت:  رسولیان 
 12 ماده  اساس  بر  و  شده  محاکمه  وحشی  جانوران  غیرمجاز 
قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و يا بر اساس 
مصوبه جديد هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون ريال تا 

پنجاه میلیون ريال محکوم خواهند شد.

کرمان، تهران، مازندران و آذربايجان شرقي؛ بیشترين فوت

مبتالیان آنفلوآنزا 4200 نفر شدند
با اعالم وزير بهداشت درباره فروکش کردن موج اول آنفلوآنزاي 
بر  بنا  که  کرد  اعالم  بهداشت  وزارت  ديروز  آذر،  پايان  تا  فصلي 
آخرين آمار گزارش شده و از ابتداي مهر ماه سال جاري تاکنون، 
مازندران،  بويراحمد،  و  کهگیلويه  کرمان،  کشور؛  استان  پنج 
گلستان و خوزستان، بیشترين تعداد مبتاليان آنفلوآنزاي فصلي اما 
بیشترين  شرقي  آذربايجان  و  کرمان  مازندران،  تهران،  استان هاي 

تعداد فوتي هاي بیماري را داشته اند.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،بنا بر اعالم روابط 
عمومي وزارت بهداشت، ظرف دو ماه گذشته و به دنبال ورود موج 
فصلي  آنفلوآنزاي  به  هموطنان  از  نفر   200 و  4هزار  بیماري،  اول 
نفر   ۵6 از  هم  بیماري  شدت  اثر  بر  متوفیان  تعداد  و  شده اند  مبتال 

فراتر رفته است.
اپیدمي آنفلوآنزاي  با محوريت  ديروز هم کمیته پدافند غیرعامل، 
فصلي در کشور تشکیل جلسه داد و در حالي که فعال، همه گیري 
شده،  تايید  و  رويت  خلیج فارس  حوزه  کشورهاي  در  بیماري 
وضعیت موجود و نحوه پیشگیري از افزايش شیوع توسط اعضاي 
قرار  بررسي  مورد  بهداشت  وزارت  از  نمايندگاني  و  کمیته  اين 

گرفت.
عالوه بر اين، طي دو هفته اخیر، شوراي تامین يا آموزش و پرورش 
برخي شهرستان ها و شهرها براي پیشگیري از شیوع بیماري، مدارس 
وزارت  ديروز  که  کردند  تعطیل  را  خود  پوشش  تحت  مناطق 
بهداشت در واکنش به اين اقدام اعالم کرد که هیچ ضرورتي براي 
مرکز  ريیس  جهانپور؛  کیانوش  و  نداشته  وجود  مدارس  تعطیلي 
با  گفت وگو  در  بهداشت  وزارت  اطالع رساني  و  عمومي  روابط 
مهر و در واکنش به تعطیلي طوالني مدت مدارس استان سیستان و 

بلوچستان تا اواسط هفته جاري گفت:
»وزارت بهداشت چنین توصیه اي ندارد که مدارس به دلیل شیوع 
مبتال  اين است که دانش آموزان  ما  تعطیل شوند. توصیه  آنفلوآنزا 
به آنفلوآنزا، چند روز در منزل بمانند و استراحت کنند تا از شیوع 

بیماري به ديگران پیشگیري شود.
البته ما هم در جريان اين تصمیم )تعطیلي مدارس به دلیل پیشگیري 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  حتي  و  نبوده ايم  آنفلوآنزا(  شیوع  از 
به  مبتاليان  بیشترين  که  نبوده  استاني  پنج  زمره  در  گذشته  روز  تا 

آنفلوآنزا را داشته اند.«
به دنبال اين اظهارنظر رسمي، حسین عرفاني؛ ريیس اداره مراقبت 
مرکز مديريت بیماري هاي واگیر وزارت بهداشت هم ، در واکنش 
به تعطیلي مدارس در برخي استان هاي کشور به صراحت اعالم کرد 
که وزارت بهداشت به هیچ وجه با اين قبیل تصمیمات موافق نیست 
و  بهداشت  وزارت  میان  مشترک  دستورالعمل  اساس  »بر  افزود:  و 
آموزش و پرورش، تعطیلي کالس هاي درس به اين شکل است که 
اگر در يک کالس تعداد دانش آموزان مبتال از حدي باالتر باشد، 

فقط همان کالس تعطیل شود.
همچنین اگر چند کالس درس با چنین مشکلي مواجه شدند، فقط 
در  بیماري  شدت  اگر  طور،  همین  شود.  تعطیل  آموزشگاه  همان 
شکل  همین  به  بود،  باال  پرورش  و  آموزش  از  منطقه اي  يا  ناحیه 
با  و  است  غیرکارشناسي  استان  در  مدارس  تعطیلي  و  بود  خواهد 

دستورالعمل کشوري تطبیق ندارد.
تا امروز هم خوشبختانه اپیدمي اين بیماري در سن مدرسه مشاهده 
بر آنکه در تعطیلي مدارس چند استان، از هیچ کدام  نشده عالوه 
از شاخص هاي مربوط به دستورالعمل کشوري تبعیت نشده است.«

 حاشیه نشینی در استان کرمان کنترل شد

پرونده نام نویسی داوطلبان مجلس با قطعی شدن ثبت نام ۳۵۷ نفر در کرمان بسته شد

حضور دکتر مجیدی در شرکت گاز استان کرمان

موضوع  با  کرمان  استانداری  بحران  ستاد 
تشکیل  آنفوالنزا  و  صحرايی  ملخ  هجوم 
منطقه  در  را  مشکالت  اين  و  داد  جلسه 

بررسی کرد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  ريیس  برخوری 
جنوب استان کرمان با اعالم اينکه به گفته 
از  صحرايی  ملخ های  فائو  جهانی  سازمان 
4و ۵ روز پیش از هند وپاکستان به سمت 
ايران حرکت کرده اند گفت:اين ملخ ها به 

زودی به جازموريان می رسند.
او افزود:امسال بحران ما خیلی در جنوب 
زياد است اگر در مزارع بنشیند محصوالت 

کشاورزی مردم منطقه در خطر هست.
با اشاره  ريیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
برای  افزود:بايد  امسال خطر زياد است  اينکه  به 
به فصل  با توجه  کشاورزان جنوب فکری شود 
محصوالت در منطقه خسارت زيادی ايجاد می 

شود.
جنوب  به  ملخ ها  هجوم  امسال  کرد:  اظهار  او 
بر  پارسال است عالوه  از  بیشتر  برابر  کرمان سه 

هم هجوم  عربستان  و  آفريقا  از  پاکستان  و  هند 
ملخ را خواهیم داشت.

میلیون   300 آفت  بخش  در  گفت:ما  برخوری 
تومان بیشتر اعتبار نداريم و در حالی که آفات 

زيادی در منطقه داريم.
برای  سم  لیتر  هزار   ۵ حاضر  حال  افزود:در  او 

مبارز با ملخ صحرايی وجود دارد.
ملخ  با  مبارزه  برای  اينکه  به  اشاره  با  برخوری 

داريم  نیاز  هوايی  پاشی  صحرايی سم 
اعتبار  مشکل  متاسفانه  کرد:  اظهار 
هواپیمايی  شرکت  با  بتوانیم  تا  داريم 

قرار داد ببنديم.
جهاد  سازمان  ريیس  سعیدی 
با  استان کرمان هم   کشاورزی شمال 
اشاره به اينکه شمال استان در شرق و 
دارد  را  ملخ ها  هجوم  مشکل  ارزويیه 
گفت: ما در شمال استان مشکل حمل 
ملخ ها رخ  اگر هجوم  و  داريم  نقل  و 

دهد ما قدرت مبارزه نداريم.
عمرانی  معاون  موسوی  الهی  آيت 
مبارزه  برای  اينکه  اعالم  با  هم  کرمان  استاندار 
قرار  کشاورزان  اختیار  در  سم  صحرايی  ملخ  با 
کمک  بايد  روستا ها  در  دهیاران  از  و  دهید 
بیايند  کمک  به  دولتی  گفت:دستگاه ها  گرفت 
زمینه  اين  در  می خواهیم  صمت  سازمان  از  و 

کمک کند.
او افزود:سعی می کنیم اعتباراتی هم  برای از بین 

بردن ملخ صحرايی جذب کنیم.

کمبود اعتبار برای مبارزه با ملخ های صحرایی
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شرح وظایف بایگانی پزشکی و امور 
رایانه  

های  پرونده  سازی(  )مرتب  تنظیم  و  تفکیک   .1
تحويل گرفته شده ازحسابداری ترخیص

يا  جديد  شماره  براساس  ها  پرونده  تفکیک   .2
قديم   3. پوشه کردن پرونده ها با شماره جديد

راديولوژی-  آزمايشگاه-  گزارش  الصاق   .4
پاتولوژی در پرونده بیماران

محققان  پزشکان-  با  همکاری  و  پاسخگويی   .۵
امور  به واحد جهت  دانشجويان مراجعه کننده  و 

تحقیقاتی و آموزش
روش  براساس  بستری  های  پرونده  بايگانی   .6

استاندارد تعیین شده
7. بايگانی پرونده های اورژانس و سرپايی

8. بايگانی کارت ايندکس بیماران در فايل های 
ارسال  و  ها  پرونده  نقص  گرفتن   .9 مخصوص  
مربوطه  های  بخش  به  نقص  دارای  های  پرونده 
و  اوراق  سالیانه  برآورد   .10 نقص   رفع  جهت 
پوشه های پرونده های بخش مدارک پزشکی و 
پیگیری کامل جهت تهیه آنها  11. ثبت ورود و 
پرونده  ها در واحد   12. تشکیل  پرونده  خروج 

سفید برای بیماران بستری- سرپايی و اورژانس
13. تحويل پرونده های مختومه به بايگانی راکد 

با اجازه مقام مافوق و بايگانی مدرک فوت آنها
14. پاسخ به مکاتبات مربوط با پزشکی قانونی و 
اطالعات  و  سوابق  از  استفاده  با  ديگر  ارگانهای 

پزشکی و با هماهنگی مسئول مربوطه
1۵. برآورد فضای فیزيکی و قفسه های مورد نیاز 

بايگانی برای گسترش آتی
با  بیماران  پرونده  اطالعات  بازيابی  و  ذخیره   .16

استفاده از کامپیوتر
به  ورود  مهر  به  ها  پرونده  نمودن  ممهور   .17

کامپیوتر
بیماريها  درباره  آماری  گزارشات  گرفتن   .18
با  محققان  برای  کامپیوتر  از  جراحی  اعمال  و 

هماهنگی مسئول بخش
رشته  آموزان  کار  با  همکاری  و  راهنمايی   .19

مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
20. همکاری و ارتباط نزديک با پرسنل واحدهای 
بخش مدارک پزشکی و ساير بخشهای بیمارستان

باال  عمومی  روابط  و  خلق  حسن  بودن  دارا   .21
برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل

مقام  طرف  از  که  اموری  انجام  و  پیگیری   .22
مافوق ابالغ می شود

شهال عسکر زاده )بايگانی بیمارستان خاتم االنبیا(

شرح وظایف  مسئول اسناد پزشکي
اساس  بر  بستری(  بستری)بیماران  اسناد  تنظیم  و  1.کنترل و رسیدگی 
لیست پرونده های  بیمه گر و ارسال  با سازمانهای  بین  ما  قرارداد فی 

بستری به بیمه ها
2. نظارت بر تعرفه های اعالم شده از وزارت خانه

مرکز  در  بستری  و  دريافت خدمات  درحین  مراجعین  جوابگويی   .3
ارباب  به  پاسخگويي  و  جراحي  مرکز  از  ترخیص  از  وبعد  جراحي  

رجوع جهت تحويل پرونده
4. جوابگويی به سازمانهای طرف قرارداد و شفاف سازی در خصوص 

دريافت هزينه ها از بیماران آن سازمانها
بدو  از  بستری و سرپايی  بیماران  بر هزينه  درمان  ۵. کنترل ونظارت 

ورود تا روز ترخیص
6. کنترل ونظارت بر کار منشی های  بخشهای  بستري و اتا ق عمل

HISطبق  سیستم  در  شده  گذاري  کد  هاي  پرونده  اوراق  اسکن   .7
دستورالعمل سیستم اطالعات  مرکز جراحي

8. اسکن پرونده ها در موارد خاص بالفاصله پس از وصول به مدارک 
پزشکي

9. بايگاني پرونده هاي تعیین تکلیف شده و تکمیل شده از نظر فرايند 
مدارک پزشکي بصورت سريال در بايگاني پرونده ها

10. جوابدهي به درخواستهاي پرونده و جوابدهي به نامه هاي مراجع 
قانوني در رابطه با پرونده هاي بیماران

11. باز يابي پرونده ها
12. اسکن اوراق پرونده هاي کد گذاري شده در سیستم HISطبق 

دستورالعمل سیستم اطالعات بیمارستان
به  وصول  از  پس  بالفاصله  موارد خاص  در  و  ها  پرونده  اسکن   .13

مدارک پزشکي
14. مرتب کردن اوراق پرونده ها براساس استاندارد

1۵. تفکیک و خارج سازي اوراق تکمیل نشده غیر از اوراق اصلي
16. انجام تحلیل کمي پرونده ها و چک نمودن پرونده ها از نظر مهر 

و امضاداشتن گزارشات و دستورات
معالج  پزشکان  توسط  ناقص  پرونده هاي  تکمیل  پیگیري جهت   .17

بیمار
18. بررسي و مطالعه پرونده بیمار و تخصیص کد تشخیص بیماري از 
کتاب طبقه بندي آماري بین المللي بیماريها و مسايل وابسته بهداشتي 
و همچنین تخصیص کد اعمال جراحي از کتاب طبقه بندي بین المللي 

)9CM -ICD (  بیماريها و حاالت بالیني
19. کد گذاري علل فوت بیماران بر روي گواهي فوت

20. ثبت کد هاي مربوطه در نرم افزار
آمار  و  بیمار  آمار  از  اعم  جراحي   مرکز  آمار  استخراج  و  تهیه   .21

بیماري
22. تجزيه و تحلیل آمار

23. تهیه نمودارها و شاخص هاي آماري
24. تهیه شاخصهاي آماري مانند درصد اشغال تخت و چرخش اشغال 

تخت
2۵. تهیه نمودارهاي شاخصهاي بیماري

26. برنامه ريزي هاي بلند مدت و کوتاه مدت جهت واحد مدارک 
پزشکي

27. تعامل با مافوق جهت اجرايي ساختن طرح ها
ساير  با  پزشکي  مدارک  واحد  به  مربوط  اداري  مکاتبات  انجام   .28

سازمانها و مقامات مافوق
29. انجام کنترل و اخذ باز خورد از روند کاري پرسنل جهت انجام 

اصالحات در فرايند برنامه ريزي
30. پیگیري جهت خريد تجهیزات و ملزومات بخش مدارک پزشکي

31. رعايت اصول اخالقي و حفظ اسرار بیماران
، روش  فرم های مدارک پزشکی  بهبود  بررسی وتحقیق درباره   .32

های کار ،   وسائل جا ومکان واحد مدارک پزشکی
با  ديگر  وارگانهای  قانونی  پزشکی  به  مربوط  مکاتبات  به  پاسخ   .33

استفاده از سوابق واطالعات پزشکی
34. پیگیری و رفع نقص پرونده ها به لحاظ کیفی و کمی

3۵. بررسی کسورات بیمه ها
شمسی حمزه نژاد استاد پزشکی بیمارستان خاتم االنبیا

مدارک مورد نیاز در هنگام پذيرش بیمار :
دستور بستري توسط پزشک

تکمیل  جهت  معتبر  شناسايي  مدرک  داشتن 
و  پذيرش  برنامه  در  بیمار  هويتي  اطالعات 

تشکیل پرونده
شناسايي  مدرک  ارائه  زايشگاه  بیماران  جهت 

معتبر همراه بیمار الزامي است .
راهنمای مراجعین هنگام پذيرش :

بهبود روند پذيرش در هنگام تشکیل  منظور  به 
ارائه  در  پذيرش  متصدي  با   ، بستري  پرونده 
اطالعات صحیح و دقیق  جهت ورود اطالعات 

به سیستم همکاري الزم را به عمل آوريد .
پس از تعیین اتاق و تخت چنانچه با هر کمبود 
به  سريعا  را  مراتب  شديد  مواجه  مشکلي  يا 
سرپرستاري بخش اعالم نموده تا در اسرع وقت 

نسبت به رفع آن اقدام گردد .
وسايل  از  فردي  بهداشت  رعايت  منظور  به 
شخصي موجود در کیف دريافتي در بدو ورود 

به بخش استفاده نمايید .
در جهت رعايت بهداشت فردي وعدم نارضايتي 
ساير بیماران همکاري الزم را با پرسنل بخش در 
ملحفه در زمان هاي  و  لباس  تعويض  خصوص 

 ( فردي  بهداشت  رعايت  همچنین   ، شده  معین 
استحمام ، شستن دست ها ، مسواک زدن و ...( 

به عمل آوريد .
کنترل   و  بهداشت  مطلوب  رعايت  راستای  در 
به  انتقال  ، جهت  بیمارستان  محیط  در  عفونت  
اتاق عمل جراحی از گان و کاله يکبار مصرف 

استفاده نمايید .
مسئولیت اموال و وسايل با خود بیمار و همراهان 
آنان بوده و بیمارستان در اين خصوص هیچگونه 
خارج  با  ارتباط  برقراری  جهت  ندارد.  تعهدي 
همگاني  هاي  تلفن  از  توانید  مي  بیمارستان  از 
تمامي  در  موجود  شهري  رايگان  يا  کارتي 
در  همچنین   ، نمايید  استفاده  بیمارستان  طبقات 
)از  بیمارستان  خارج  از  تماس  داشتن  صورت 
از  استفاده  با  نیز   ) شب  الي10  10صبح  ساعت 
شماره  کردن  وارد  از  پس  گويا  تلفن  سیستم 
و  ارتباط  برقراري    ، نظر  مورد  بخش  داخلي 
انجام  مکالمه امکان پذير خواهد شد . به منظور 
طول  در  بیماران  ساير  حال  رفاه  و  نظم  رعايت 
و  قوانین  کلیه  رعايت  به  موظف  بستري  مدت 

مقررات بیمارستان مي باشید .
زهرا پژمان منشی بیمارستان خاتم االنبیا

مشکل چیست؟
که  نیستند  قادر  ها  ريه  تنفسی  حاد  نارسايی  در 
انجام  را  کربن  اکسید  دی  و  اکسیژن  موثر  تبادل 
قادر  بدن  نیست.  کافی  و  موثر  تهويه  زيرا  دهند، 
نیست اکسیژن کافی حفظ کرده يا از دست دی 
هر  شود.  خالص  کافی  اندازه  به  کربن  اکسید 
بیماری تنفسی ممکن است به نارسايی حاد تنفسی 
بیانجامد. سرکوب سیستم اعصاب مرکزی )در اثر 
صدمه يا دارو( يا بیماری سیستم اعصاب مرکزی 

نیز می تواند موجب نارسايی حاد تنفسی شود.
پیش آگهی

کافی  اکسیژن  تنفسی  نارسايی  به  مبتال  بیمار 
دريافت نمی کند. اين وضعیت ممکن است يک 
واقعه ناگهانی بوده يا جبران اختالل تنفسی مزمن 
اکسیژن  باشد.  آمفیزم  يا  مزمن  برونشیت  قبیل  از 

بهبود  برای  برونکوديالتور  داروهای  و  مکمل 
جريان هوا به ريه ها استفاده می شود. الزم است 
تصحیح  و  شناسايی  نارسايی  ای  زمینه  علت  که 
شود تا مشکل رفع شده و بیمار به وضعیت تنفسی 

نرمال برگردد.
عالئم و نشانه های تشخیصی

همانطور که بدن تالش می کند هوای بیشتری را 
فرعی  عضالت  از  دهد،  جريان  ها  ريه  داخل  به 

تنفسی استفاده می شود.
بخاطر کمبود اکسیژن بیمار دچار تنگی نفس می 
نفس  تنگی  دچار  خوابیده  حالت  در  بیمار  شود. 
)ارتوپنه( می شود که حاصل افزايش کار تنفسی 
کار  تر  سخت  ديافراگم  است؛  وضعیت  اين  در 
کرده، ديواره خلفی قفسه سینه به اندازه کافی باز 
تنفسی و کمبود  اثر کار  در  نمی شود.  خستگی 

برونکواسپاسم،  التهاب،  اثر  در  سرفه  اکسیژن  
تجمع مايع يا بیماری زمینه ای ريه

وجود خون در خلط )هموپتزی( در اثر تحريک 
راه هوايی  تنفس بیشتر از 20 تا در دقیقه )تاکی 
اکسیژن  و  هوا  بیشتر  جريان  برای  تالش  در  پنه( 
رسانی  تعريق )ديافروز( در اثر فعالیت شديد بدن 

برای جريان هوا، استفاده از عضالت فرعی
سیانوز در اثر هیپوکسمی

اضطراب ناشی از گرسنگی هوا و کمبود اکسیژن 
رسانی

در  مايع  تجمع  صورت  در  ريوی  )کراکل(  رال 
آلوئول ها و مجاری هوايی کوچک

ويزينگ )رانشی( در اثر التهاب راه های هوايی
کاهش صداهای تنفسی در اثر کاهش جريان هوا
مهديه امینی زاده بیمارستان خاتم االنبیا

مسمومیت با داروهای مخدر
ترياک که ماده اصلی آن مرفین است کاربرد های پزشکی داشته 
و برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده دارد. مرفین عالوه بر 
اين که در کنترل درد کاربرد دارد، باعث آرام بخشی در بیمار شده 

و از شدت استرس ناشی از درد قلبی می کاهد.
مرفین در بیمارانی که دچار ورم در ريه های خود شده اند به عنوان 
سرفه،  در سرکوب  داروها  اين  می شود.  استفاده  درمانی کمکی 
درمان اسهال و انجام بیهوشی بیماران جراحی نیز کاربرد دارند. 
تزريقی  و  استنشاقی  خوراکی،  روش های  به  مشتقاتش  و  مرفین 
جذب  خوبی  به  مصرف،  روش های  تمام  در  می شوند.  استفاده 
با ادرار  می شوند. اين مواد عموما در کبد دچار تغییراتی شده و 
منتقل شده و  به جنین  مادر  از  بارداری  دفع می شوند. در دوران 
ممکن است نوزاد پس از تولد دچار عالئم کمبود يا همان عالئم 

ترک باشد.
عالئم و نشانه ها

با وجود کاربرد درمانی، استفاده بیش از حد از اين ماده، حتی در 
بیماران نیازمند می تواند عوارضی را به همراه داشته باشد. عالئم 
اين  عصبی  دستگاه  در  ديد.  بخش  چندين  در  می توان  را  بیمار 

عالئم شامل افت هوشیاری تا حد کماست.
يکی از نشانه های مسمومیت با مرفین ها مردمک های تنگ است؛ 
نشانه  ای که در تشخیص مسمومیت بسیار کمک کننده است؛ البته 
اين نشانه همیشگی نیست و بسیاری از مواد صنعتی اين خانواده 
ايجاد مردمک تنگ نمی کنند. در دستگاه تنفسی می تواند منجر 
درمان  در  تاخیر  که  شود  تنفسی  توقف  يا  نفس  تنگی  بروز  به 
توقف تنفسی می تواند منجر به مرگ مغزی و آسیب های غیرقابل 
در  و  ادرار  احتباس  به  منجر  ادراری  دستگاه  در  شود.  برگشت 

دستگاه گوارش ايجاد يبوست، تهوع و استفراغ می کند.
برای شناسايی افراد مصرف کننده از تست های ادراری و خونی 

استفاده می شود که تست های خونی دقت بیشتری دارد.
برخورد با فرد مسموم

بیماران برقراری راه هوايی و در صورت  اقدام در اين  مهم ترين 
دسترسی به اکسیژن، بايد از آن نیز بهره گرفت. بسیاری از بیماران 
نداشته و دچار سیاهی در لب ها و  تنفس  برای  هیچ گونه تقاليی 
پوست خود شده اند. برای اين بیماران بايد سريعا تنفس مصنوعی 

شروع شود.
اگر بیمار فاقد نبض است، بايد ماساژ قلبی نیز شروع شود. پادزهر 
مسمومیت به نام نالوکسان شناخته می شود که با تجويز وريدی آن 
تمامی عالئم بیمار برمی گردد. تجويز اين دارو بايد توسط پرسنل 

درمانی و ترجیحا در بیمارستان انجام شود.
سکینه محمد درختی بیمارستان خاتم االنبیا

معیار جدا کردن بیمار از دستگاه ونتیالتور 
نحوه جدا کردن بیمار از ونتیالتور به نوع حمايت تهويه ای بستگی 
کاهش  می گیرد.  انجام   IMV تحت  بیمار  در صورتی که  دارد. 
نیاز  که  زمانی  تا  دستگاه  از  بیمار  کردن  جدا  منظور  به   سرعت 
 ۵cmH0O=PEE و  کمتر  يا   FIO2  =  40 حد  به  اکسیژن  به 
نرسد، مناسب نمی باشد. اگر اين نیازها برآورده شوند، می توان با 
کاهش سرعت IMV، روند جداسازی را آغاز نمود. همان طور 
که ذکر شد، اين کار مستلزم اين است که سهم بیمار در برقراری 
در  صورتی که  در  يابد.  افزايش  تدريجاً  کافی  دقیقه ای  تهويه 
IMV، چهار تنفس در دقیقه به مدت طوالنی قابل تحمل باشد، 
بايد دستگاه خاموش شده، امکان انجام تنفس خود به خود بدون 
حمايت ونتیالتور بررسی شود. اين کار با اتصال قطعه T بر بیمار 
صورت می گیرد. لوله اندوتراکئال بازوی بلند T را تشکیل داده، 
به يک منبع بادی اکسیژن متصل می شود. تمام تهويه بايد توسط 
به  دقیقه  به مدت 30  اين شرايط  اگر  و  بیمار صورت گیرد  خود 
تنفس  سرعت  نمود.  خارج  را  لوله  می توان  شود،  تحمل  خوبی 
نبايد از 2۵ تا در دقیقه بیشتر شود و هم چنین نبايد اجازه داد که 
تالش شديد برای تنفس انجام گیرد. اگر بررسی با قطعه T بیش 
مداوم مجاری  مثبت  فشار  بايد يک  انجامد،  به طول  دقیقه  از 30 
هوائی )CPAP( به اندازه ۵cmH2O برقرار شود تا از رسیدن 
فشار پايان بازدم به صفر و ايجاد آتلکتازی پیشرونده در ارتباط با 

آن جلوگیری گردد.
 Wind' از ونتیالتور، روش  بیمار  برای جدا کردن  روش ديگر 
طوالنی  مدت  به  که  بیمارانی  مورد  در  که  می باشد   'Sprints
با  متناوباً  بیمار  با  می شود  انجام  بوده اند،  مکانیکی  تهويه  تحت 
يا  از تهويه کمکی - کنترلی  T و سپس دوره ای  گذاشتن قطعه 
IMV برخورد می شود. مدت و تکرار دوره های استفاده از قطعه 
T، همزمان با افزايش توانائی بیمار برای انجام خود به خود تهويه، 
از  استفاده  با  بیشتر می شود. زمانی که دوره های طوالنی  تدريجاً 
قطعه T به همراه CPAP به خوبی تحمل شوند، می توان لوله بیمار 

را خارج نمود.
حمايت فشاری در جدا کردن ونتیالتور بیمارانی که مدت زيادی 
حمايت  می باشد.  مفید  داشته اند،  قرار  مکانیکی  تهويه  تحت 
با کاهش تدريجی سرعت  بايد همزمان  برقراری  از  فشاری پس 
IMV، حفظ شود. زمانی که سرعت IMV به 4 تنفس در دقیقه 
يا کمتر برسد، بايد کاهش تدريجی سطحی حمايت فشاری آغاز 
گردد. با به حداقل رسیدن حمايت فشاري، يا قطع کامل آن، بايد 
از قطعه T استفاده شود. همانند جداسازی از IMV بدون حمايت 
سرعت  بیمار،  بالینی  شرايط  به  توجه  نیز  حالت  اين  در  فشاری، 

تنفس، شدت تنگی نفس، و Pco2 در جداسازی اهمیت دارد.
مريم شهسواری بیمارستان خاتم االنبیا

اغلب  وضعیت خطرناک  اين  متخصصان  گفته  به 
براي افراد مبتال به ديابت رخ مي دهد. با وجودي 
از  بیش  تشنگي  مانند  يک  نوع  ديابت  عالئم  که 
حد از دست دادن آب بدن و کاهش وزن واضح 
است اما اغلب اين بیماري زماني کشف مي شود 
که متابولیسم بدن فرد از حالت عادي خارج شده 
که تهوع، دل درد و خستگي بیش از حد از عالئم 
بیش  خون  حالت  اين  در  است.  آن  هشداردهنده 
در  و  است  که خطرناک  مي شود  اسیدي  از حد 
 )KETOACIDOSIS( "اصطالح "کتواسیدوز

نامیده مي شود.
باالي  میزان  تزريق  با  حالت  اين  پیش  چندي  تا 
پزشکان  امروزه  ،اما  شد  مي  درمان  انسولین 
و  کنند  نمي  استفاده  انسولین  از  ابتدا  اورژانس 
درقدم اول از يک قطره محلول آب نمک استفاده 
زيرا  دارد  زيادي  اهمیت  امر  اين  که  کنند  مي 
باالرفتن قند خون در فرد باعث کشیده شدن آب 
بافت ها مي شود اين خشکي بافت ها علت اصلي 

بیهوشي فرد مبتال به ديابت محسوب مي شود.
همچنین يک قطره محلول آب نمک باعث رقیق 
شدن قند خون و به دنبال آن کاهش فشار مي شود 
بیمار  وضعیت  و  شوند  مي  فعال  ها  کلیه  سپس  و 

ديابتي به حالت نرمال باز مي گردد.
ساعت   12 دارد  کردند،احتمال  تاکید  متخصصان 
شود  برطرف  "کتواسیدوز"  حالت  تا  بکشد  طول 
و دو روز هم الزم است تا بیمار دوباره فشارخون 

نرمال و طبیعي خود را پیدا کند.
از  ناشي  میر  و  میزان مرگ  توان  اين روش مي  با 
يک  زير  به  را  ديابتي  افراد  در  حالت  اين  بروز 

درصد کاهش داد.
در افراد مبتال به ديابت نوع 2 نیز بروز کماي ديابتي 
انسولین تزريق  میزان کافي  . آنها  خطرناک است 

مي کنند تاثیرگذاري آن خوب نیست.
اين حالت که مقاومت به انسولین نام دارد يکي از 
عوامل بروز کماي ديابتي در افراد مبتال به ديابت 

نوع 2 محسوب مي شود.
در اين حالت میزان قند خون بسیار باال مي رود که 
هپیواسمواللیته  آن کماي  به  پزشکي  اصطالح  در 
مي گويند و در هر يک مورد از چهار تا پنج مورد 
منجر به مرگ بیمار مي شود. براساس اين گزارش، 
به  مبتال  افراد  يابد که  اين خطر زماني کاهش مي 
قند  منظم  بطور  ديابتي  سالمندان  ويژه  به  ديابت 

خون را اندازه گرفته و میزان آن را تعیین کنند.
معصومه کريمی بیمارستان خاتم االنبیا

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات هیئت ورزشی کاراته شهرستان بافت موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 128 و شناسه 

ملی 14008149183
مورخ   98/218/1۵47 شماره  نامه  طبق  بر  و   1398/6/۵ مورخ  اساسنامه  مطابق  صورتجلسه  استناد  به 

98/6/۵ اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 
1-عباسعلی کاويانی با شماره ملی 3130802916 به سمت رئیس هیئت-مهرنوش برهانی با شماره ملی 
0040764۵40به سمت نائب رئیس هیئت مديره – حسین حمزه نژاد به شماره ملی 3130841911 به 
برای مدت  دار  به سمت خزانه  ملی31308۵7168  با شماره  دبیر هیئت- سعدا...ساالرمحمدی  سمت 

باقیمانده انتخاب شدند.
نائب  غیاب وی،  در  و  مديره  هیئت  رئیس  امضای  تعهدآور(با  اداری)غیر  و  عادی  مکاتبات  2-کلیه 
رئیس يا دبیر هیئت انجام می پذيرد و اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور هیئت با امضای ثابت خزانه 
دار و امضای رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت، نائب رئیس و در غیاب نائب رئیس ، دبیر هیئت، 
قابل اقدام است. با ثبت اين مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا انتخاب مديران انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان-مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بافت 

آگهی فقدان سند مالکیت 
اسدا...مالک  فرزند  بزنجانی  ا...نصیری  جان  آقای  از طرف  وکالتاً  بزنجانی  نصیری  محمدرضا  آقای 
بزنجان  در  واقع  40 کرمان  بخش   2 قطعه  اصلی  فرعی36-   96 از ششدانگ پالک  مشاع  دانگ  سه 
باغراهوئیه خیابان سیدالشهداء که سند مالکیت آن بشماره چاپی 789760 صادر و تسلیم گرديده ضمن 
تسلیم يک برگ شهادت شهود تصديق شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت جابجايی 
مفقود گرديده و درخواست سند مالکیت المثنی را نموده لذا باستناد اصالح تبصره 1 ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور و يا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد بافت مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت يا سند معامله 

نمايد واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.)م الف109(
تاريخ انتشار:98/9/18 

محمدمحسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت  

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم مهديه رجائی نژاد احدی از ورثه مرحوم دادعلی رجائی نژاد فرزند عبداله مالک چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب خانه پالک 3998- اصلی قطعه 1 بخش 40 کرمان واقع در بافت خیابان 
امام کوچه 13 فرعی ۵ که سند مالکیت آن بشماره چاپی 471886 صادر و تسلیم گرديده ضمن تسلیم 
يک برگ شهادت شهود تصديق شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت جابجايی مفقود 
گرديده و درخواست سند مالکیت المثنی را نموده لذا باستناد اصالح تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب يک نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور و يا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 
آگهی به اداره ثبت اسناد بافت مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت يا سند معامله نمايد 

واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.)م الف10۵(
تاريخ انتشار:98/9/18 

محمدمحسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت  

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای نیابت شماره 1398021000606۵93 ارسالی از شعبه 
2 اجرای احکام مدنی کرمان و در پرونده کالسه 980263 اجرايی در نظر دارد يک قطعه زمین مشجر 
به گل  به مخزن آب و زمین مربوط  اربعه حدی  به حدود  ابعاد 20*۵0  به  به مساحت 1000مترمربع 
افشان صفری و حدی به جدول آب به مالکیت داوود محسنی فرزند قلندر به مبلغ ششصدو سی میلیون 
با کاربری کشاورزی و در  ثبتی  به فروش برساند ضمناً ملک موصوف فاقد پالک  ريال)ششدانگ( 
اجاره نمی باشد و دارای قولنامه عادی می باشد.لذا مزايده در تاريخ 1398/10/2 روز دوشنبه ساعت 
9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار وساعت 10 
خاتمه مي 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 پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد ازملک مذکور پیشنهاد خود را در 
پاکت الک ومهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و برنده 
مزايده بايد ده درصد مبلغ بهاء )کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد و به درخواست 
هايی که بعد از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد 

ضمنا آدرس ملک: شهرستان بافت بزنجان مزرعه مرزغان می باشد 
غجه پور –دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 1۵8(

آگهي حصروراثت
 980718 شماره  دادخواست  شرح  به   2 شناسنامه  داراي  رمضان  فرزند  زاده  فتحی  اکرم  آقای 
مورخ98/9/12 توضیح داده شادروان نوريجان مددی زاده فرزند حسین قلی به شناسنامه 1۵ در تاريخ 

98/8/2۵ در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-علی اشرف فتحی زاده به شماره ش ملی3130699848 متولد 1348 فرزند متوفی.

2- محرم فتحی زاده به شماره ش ملی3131378182 متولد 1331 فرزند متوفی.
3- خرم فتحی زاده به شماره ش ملی3130699831 متولد 1347 فرزند متوفی.
4- اکرم فتحی زاده به شماره ش ملی3131392126 متولد 133۵ فرزند 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 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره 980717  افشار فرزند جان محمد داراي شناسنامه 2  پور  خانم منور لک 
مورخ98/9/16 توضیح داده شادروان محرم لک پور افشار فرزند خان محمد به شناسنامه 3 در تاريخ 

98/۵/1 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-سیمین لک پور افشار به شماره ش ملی3120111491 متولد 1370 بافت فرزند متوفی.
2- محمد لک پور افشار به شماره ش ملی31201۵3184 متولد 1371 بافت فرزند متوفی.
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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 1۵9(
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

کماي دیابتي

ردیف کردن پرونده های بستری

کرمان  استان  وپرورش  آموزش  کل  مدير 
را  استان  جمعیت  درصد   10 معادل  گفت: 
اتباع افغانستانی تشکیل می دهند که ۵ درصد 
افغانستانی  آموزان  دانش  جمعیت  اين  از 

هستند.
آموزش  کل  مدير  نسب  اسکندری  احمد 
وپرورش استان کرمان امروز صبح در ديدار 
)اکو(  اروپا  کمیسیون  اداری  نمايندگان  با 
مديرکل  دهنوئی  الدينی  شمس  حمید  و 
امور اتباع خارجی استانداری کرمان با بیان 
پناهنده  دانش آموز  هزار   34 بر  بالغ  که  اين 
افغانستانی در استان کرمان در حال تحصیل 
تحصیل  برای  مانعی  هیچ  گفت:  هستند، 
استان  در  افغانستانی  پناهندگان  فرزندان 

دانش آموزان  تحصیل  زمینه  و  ندارد  وجود  کرمان 
پناهنده در استان فراهم است.

او با بیان اينکه با بررسی های انجام شده هزينه تحصیل 
هر دانش آموز پناهنده برای دولت جمهوری اسالمی 
شهرستان  گفت:  است،  دالر   600 از  بیش  ايران 
پناهنده  با داشتن7 هزارو 230 دانش آموز  رفسنجان 
آموز  دانش  بیشترين  دارای  استان،  در  افغانستانی 

پناهنده افغانستانی است.
اسکندری نسب با اشاره به اينکه آموزش و پرورش 
ناحیه يک کرمان با داشتن 4 هزارو 830 دانش آموز 
پناهنده افغانستانی و ناحیه دو کرمان با داشتن 6هزارو 
37 دانش آموز افغانستانی، مناطقی هستند که بیشترين 
آمار دانش آموزی اتباع خارجی را دارند، بیان کرد: 
قابل  آمار  دارای  نیز  زرند  و  سیرجان  شهرستان های 

توجهی از دانش آموزان اتباع بیگانه هستند.
بیان  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
اينکه از طرف سازمان های جهانی ريالی بابت هزينه 
بیان  نمی شود،  پرداخت  آموزان  دانش  اين  تحصیل 
کرد: در استان کرمان قريب به 1200 معلم امر تعلیم 
و تربیت دانش آموزان اتباع خارجه را بر عهده دارند.

او با بیان اينکه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری 

ها،  محدوديت  تمام  وجود  با  و  العالی(  )مدظله 
مشکالت مالی و نیروی انسانی بحث تعلیم و تربیت 
دانش آموزان اتباع خارجی را در اولويت قرار داده 
آموزان  دانش  همچون  نیز  دانش آموزان  اين  تا  ايم 
ايرانی بتوانند درس بخوانند، گفت: در استان کرمان 
اتباع خارجی  از 1200 کالسی که به دانش آموزان 
از 100 کالس در  داده شده است، کمتر  اختصاص 
بین المللی  سازمان های  توسط  مدرسه  هشت  قالب 

ساخته و تجهیز شده است.
اسکندری نسب با بیان اينکه انتظار داريم سازمان های 
سخت  از  اعم  نیاز  مورد  تجهیزات  زمینه  در  جهانی 
پرورش  و  آموزش  کمک  به  افزاری  نرم  و  افزاری 
ايران بیايند، عنوان کرد: اگر امکانات مورد نیاز باشد 
عالقه و انگیزه دانش آموزان هم برای تحصیل بیشتر 
بیشترين آمار ترک تحصیل و  امروزه  ما  می شود، و 
تکرار پايه را در دانش آموزان اتباع خارجه در استان 

داريم.
اينکه معادل 10 درصد جمعیت استان  به  با اشاره  او 
در  و  می دهند  تشکیل  افغانستانی  اتباع  را  کرمان 
استان  آموزی  دانش  جمعیت  درصد   ۵ زمینه  اين 
داده اند،  تشکیل  افغانستانی  دانش آموزان  نیز  کرمان 

استان  در  در سال تحصیلی جاری  گفت: 
پیش  نوآموزان  هزار   3 از  بیش  کرمان 
سالگی   ۵ سن  از  خارجی  اتباع  دبستانی 
را  ابتدايی  از دوره  قبل  آموزش های الزم 

آموختند.
مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
جاری  سال  تابستان  در  که  اين  بیان  با 
خارجی  اتباع  درس  کالس   130 از  بیش 
کرد:  اظهار  شد،  رنگ آمیزی  و  بهسازی 
اتباع  آموزان  دانش  والدين  آموزش 
معاونت  کار  دستور  در  استان  در  خارجه 
سوادآموزی آموزش و پرورش استان قرار 
گرفت است که از سال 96 تاکنون بیش از 
اتباع  آموزان  دانش  والدين  از  نفر   6000

خارجه تحت آموزش سوادآموزی قرار گرفتند.
اوبا بیان اينکه آماده ارائه راهکار های بهتر سازمان های 
جهانی و بین المللی برای ادامه تحصیل دانش آموزان 
اتباع در کشور جمهوری اسالمی ايران هستیم، افزود: 
تحصیل،  حین  در  که  خارجی  اتباع  آموزان  دانش 
کار  کودکان  سمت  به  می کنند  تحصیل  ترک 
می روند و بیشترين معضالت و آسیب های اجتماعی 

را برای جامعه امروزی به بار می آورند.
اسالمی  بیان کرد: دولت جمهوری  اسکندری نسب 
تمام  وجود  با  خود  دوستانه  انسان  رويکرد  با  ايران 
کمبود ها و در شرايط کنونی اقتصادی، زمینه تحصیل 
دانش  خصوص  به  و  خارجی  اتباع  آموزان  دانش 
دانش آموزان  کنار  در  را  افغانستانی  پناهنده  آموزان 

ايرانی فراهم کرده است.
پرورش  و  آموزش  مديرکل  نسب  اسکندری  احمد 
استان کرمان، حمید شمس الدينی دهنوئی مديرکل 
آلیشیا  با  کرمان  استانداری  خارجی  اتباع  امور 
کروالين  پاکستان،  و  ايران  میز  مسئول  کورسینی 
الیويه  و  اروپا  کمیسیون  کل  اداره  نماينده  بیريچ 
ونده کاستیل رئیس کشوری سازمان امور پناهندگی 

نروژی ديدار و گفتگو کردند.

پنج درصد دانش آموزی کرمان را اتباع خارجی تشکیل داده اند
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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

گلزارشهدا  افشانی  عطر  و  غبارروبی  معنوِی  مراسم 
همراه با رژه خودرويی و با حضور امام جمعه محترم، 
و  بسیجیان  فرماندار،  سپاه،  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
مناسبت  به  ارزوئیه  شهرستان  ادارات  مديران  ديگر 

هفته ی بسیج برگزار شد.
مردم  برای  مسئله  نکردن  تبیین  و  دولت  تدبیری  بی 

بستر مناسبی در دست دشمن
ارزوئیه  امام جمعه  حجت االسالم دکتر نصراهلل پور 
العالی(  با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری)مدظله 
“که دشمنان طرح  در سال 98،  فتنه  وقوع  به  نسبت 

نقشه ی خود را در سال 97 می کشند و در سال 98  و 
تدبیری دولت  بی  متاسفانه  اجرايی می کنند.”بیان کرد: 
در نحوه ی اجرا و زمان اجرای يک قانون و تبیین نکردن 
فراهم  فتنه  برای وقوع  را  مناسبی  بستر  برای مردم  مسئله 
نبود  امت  امام  تدبیر حکیمانه  اگر  ابراز کرد:  کرد. وی 
از قانون مصوب سران قوا حمايت نمی کردند  ايشان  و 
قطعا اغتشاشات مهار نمی شد و کشور ناآرامی های مثل 

سوريه را در خود می ديد.
امام جمعه خاطر نشان کرد: اگر حضرت آقا از اعتراضاتی 
اموال  تخريب  و  امنیتی  جنگ  و  اغتشاش  به  تبديل  که 
قانون  همیشه  برای  میکردند  حمايت  بود  شده  عمومی 
در  آشوبگران  گرفتن  امتیاز  و  میرفت  کنار  کشور  در 
کشور به يک روال عادی مبدل می شد. نصراله پور در 
که  شده  روشن  مردم  همه  برای  امروز  کرد:  بیان  پايان 
برای  را  بهانه  فقط  مسئولین  تدبیری  بی  و  قیمت  گرانی 
اجرای فتنه امنیتی دشمن که دو سال روی آن کار شده 
بود فراهم کرد و جوخه های ترور و اغتشاش در بعضی 
کشورها آموزش ديده بودند که با تدبیر آقا و جانفشانی 

بسیج و نیروی انتظامی فتنه ها خنثی شد. که بنده به سهم 
انتظامی  نیروی  و  بسیجی  و  پاسدار  مجاهدان  از  خودم 

تشکر میکنم.
صبر و توکل رمز پیروزی بسیج است

گرامیداشت  ضمن  مراسم  اين  در  ارزوئیه  سپاه  فرمانده 
هفته ی بسیج با اشاره به مجاهدت های شهدای انقالب 
در هشت سال دفاع مقدس ياد و خاطره ی تمام شهدا را 

گرامی داشتند.
“چهل  بسیج  بسیج،  هفته ی  شعار  اينکه  به  اشاره  با  وی 
را  بسیج  ی  هفته  است  وشهادت”  جهاد  خدمت،  سال 
ارزش های وااليی  داشتن  نگه  زنده  مغتنمی در  فرصت 
ملت  بسیجی در آحاد  فرهنگ  عنوان  دانست که تحت 
وجود دارد. و احساس مسئولیت و تعهد در برابر انقالب 
نشان  خاطر  خواند. وی  بسیجی  بارز  های  ويژگی  از  را 
تنها  بسیج  های  فداکاری  و  ها  آفرينی  کرد:حماسه 
دوران  تمام  در  و  نبود  مقدس  دفاع  دوران  به  محدود 
حیات پربرکت انقالب اسالمی حضور اين نهاد مردمی 
مشهود است. و مکتب بسیج، مکتب صبر، توکل است و 

صبر و توکل رمز پیروزی بسیج است.

شهرستان  طبیعی  منابع  رئیس 
بافت گفت: 4.۵ میلیارد تومان 
اعتبار  ملی  توسعه  صندوق  از 
برای پروژه های آبخیزداری و 
تخصیص  بافت  به  بیولوژيک 

يافته است.
فريبز امام بخش صبح شنبه در 
حاشیه سفر معاون منابع طبیعی 
استان کرمان به شهرستان بافت 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
از  تومان  میلیارد   4.۵ داشت: 
اعتبار  ملی  توسعه  صندوق 

بیولوژيک  و  آبخیزداری  های  پروژه  برای 
به شهرستان بافت تخصیص يافته است.

وی ادامه داد: کشت شش هزار اصله نهال 
حوزه  در  هکتار   30 سطح  در  بادام  و  بنه 
آبخیزداری آسیاب جفته شرقی آغاز شده 

است.
با اشاره  بافت  منابع طبیعی شهرستان  رئیس 
به اجرای طرح نهال کاری همگانی در بافت 
های  پروژه  از  يکی  پروژه  اين  داد:  ادامه 
بافت  شهرستان  در  که  است  ملی  صندوق 

اجرا می شود.

تخریب تپه پری خان در گوغر بافت

رئیس میراث فرهنگی بافت گفت: افرادی ناشناس با لودر به جان تپه پری 
خان رستاق افتاده و بخش وسیعی از آن را تخريب و حفاری کرده اند.

علی نجفی نژاد رئیس میراث فرهنگی بافت گفت: حفاران غیر مجازدر 
منطقه گوغر در شمال شهرستان بافت برروی تپه پری خان کانالی به عمق 

چند متر ايجاد کرده اند.
او ادامه داد: کارشناسان میراث فرهنگی از محل بازديد کرده اند و نتايج 

را بزودی اعالم می کنند.
نجفی افزود: مقامات انتظامی ضمن پیگیری موضوع و پرونده سازی می  
مالکیت شخصی صورت  در  تخريب  از  بخشی  اينکه  به  توجه  با  گويند 
گرفته نیاز به شکايت خصوصی دارد که بايد به دستگاه قضايی مراجعه 
در  و  گوغر  در  رستاق  جنوبی  بخش  در  خان  پری  تاريخی  تپه  کنند. 

مجاورت تپه موسی واقع شده است.

نوبخت گفت: پیش بینی بودجه سال 99، افزايش 
میلیارد  هزار   6 و  کارمندان  حقوق  درصدی   1۵

تومان همسان سازی حقوق بازنشستگان است.
ببببببه گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، به نقل از صدا و سیما، محمدباقر نوبخت 
جلسه  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
ستاد بودجه سال 99 بیان کرد: پیش بینی ها برای 
افزايش 1۵ درصدی حقوق و  بودجه سال آينده 
دستمزد کارمندان و 6 هزار میلیارد تومانی همسان 
بخوانید:  است.بیشتر  بازنشستگان  حقوق  سازی 

معافیت های مالیاتی بدون سقف برای بازيگران!
برای  تومان  میلیارد  هزار   2 همچنین  گفت:  وی 

همچنین  و  فرهنگیان  پرداخت های  کردن  بندی  رتبه 
میلیون   60 به  معیشتی  حمايت  پرداخت  دادن  ادامه 

خانوار در کشور است.

نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه 99 ادامه داد:  فردا 
رئیس جمهوری اليحه بودجه 480 هزار میلیارد تومانی 
را با 19 پیوست به مجلس تقديم می کند؛ بودجه 99 

هم بر اساس برنامه اصالح ساختاری بودجه که از 
سال گذشته در 4 محور و 9 بسته برنامه و پروژه 
از سوی سازمان برنامه و بودجه آماده کرد، تهیه 

شده است.
تاکید    ،99 بودجه  اليحه  منابع  به  اشاره  با  وی 
وابستگی  کمترين  کرديم  تالش  منابع  در  کرد: 
را در طول تاريخ اقتصادی کشور، به منابع نفتی 
داشته باشیم. تالش می کنیم از منابع داخلی خود 
در هر شرايطی که دشمن موقعیتی فراهم کند که 
نشود،  ظاهر  ای  بودجه  محاسبات  در  نفت  کل 
بودجه را اداره کنیم. االن در شرايطی هستیم که 
وزارت نفت با همکاری ساير دستگاه ها به نحو 
شايسته ای می تواند آنچه که حق اين ملت است را از 

بازار به صورت رسمی محقق کند.

مديرکل دامپزشکی جنوب کرمان گفت: با وجود بیش از 2 
میلیون راس دام در منطقه ، بیماری های دامی در جنوب کرمان 

کاهش يافته است.
تا  گفت:  کرمان  جنوب  دامپزشکی  مديرکل  احمدی  علی 
کنون در زمبنه کنترل و پیشگیری از بیماری ها در اين منطقه 

نتايج قابل مالحظه ای را شاهد بوده ايم.
احمدی تصريح کرد: در زمینه بیماری آبله با توجه به عملیات 
خوشبختانه  بهداشتی،  اقدامات  ساير  و  موقع  به  واکسیناسیون 

طی 2 سال اخیر کانون بیماری نداشته ايم.
اندک  بسیار  کانون ها  دامی،  بیماری های  ساير  در  گفت:  او 
بوده و تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا با برنامه های 
کنترلی و بهداشتی منظم و دوره ای اين تعداد کانون اندک نیز 

به صفر برسد.
و  عشاير  همکاری  به  کرمان  جنوب  دامپزشکی  مديرکل 

سازمان  برنامه  مهمترين  گفت:  و  کرد  اشاره  روستايیان 
دامپزشکی کشور همواره ارائه خدمات به عشاير و روستايیان 
بوده و اين مهم همکاری همه جانبه اين قشر زحمت کش را 
می طلبد که تاکنون در جنوب کرمان اين همکاری به خوبی 

صورت گرفته است.
به طور مرتب و مستمر  ما  بیان داشت: اکیپ های عملیاتی  او 
امر  به  مربوط  فعالیت های  و  دارند  حضور  روستا ها  سطح  در 

مراقبت و پیشگیری از بیماری ها را انجام می دهند.
در  کرمان  جنوب  منطقه  عشاير  و  دامداران  گفت:  احمدی 
صورت مشاهده موارد مشکوک بیماری، مراتب را به ادارات 
دامپزشکی شهرستان اطالع دهند تا واکنش مناسب و به موقع 

انجام گیرد.
اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان جمعیت يک میلیون نفری 

روستائیان و عشاير را در اين منطقه تحت پوشش دارد.

عطرافشانی گلزار شهداِی ارزوئیه به مناسبت هفته بسیج رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد؛

افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان

رئیس منابع طبیعی بافت:
بافت  آبخیزداری  های  پروژه  به  تومان  میلیارد   4.۵

تخصیص یافت

کاهش بیماری های دامی در جنوب کرمان

آگهی دعوت نوبت اول
تعاونی روستايی خبر روز چهارشنبه اطالع سهامداران محترم می رساند مجمع عمومی عادی شرکت   به 
 مورخ 98/9/27 ساعت 9 صبح در محل دفتر کار شرکت تشکیل می گردد. لذا سهام داران جهت شرکت

.دعوت بعمل می آيد
:دستور کار جلسه

 1- تصويب تراز مالی
2- انتخاب هیات مديره و بازرسان شرکت

.در ضمن همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی است 

از  کرمان  استانداری  بحران  مديريت  مديرکل 
اختصاص بیش از 310 میلیارد تومان اعتبار برای جبران 
اين  داد و گفت:  استان کرمان خبر  به  خسارات سیل 

اعتبارات در حال توزيع است.
مديريت  ستاد  جلسه  در  امروز  ظهر  سعیدی  مجید 
با حضور آيت آللهی موسوی  استان کرمان که  بحران 
معاون عمرانی استاندار کرمان برگزار شد با بیان اينکه 
در  برق  و  رعد  و  باران  بارش  شاهد  امروز  بامداد  از 
اقدامات  بايد  داشت:  اظهار  هستیم  استان  نقاط  برخی 
پیشگیرانه در بروز سیل و سیالب در استان انجام شود.

وی با اشاره به اينکه در برخی نقاط استان با بارندگی 
ابراهیم  چاه  گفت:  می شوند  قطع  مناطق  اين  ارتباط 
با  اين مناطق است که همیشه  رودبار جنوب از جمله 
ارتباط می شوند و 13 روستا مشکالتی  بارندگی قطع 

دارند.
مديرکل مديريت بحران استانداری کرمان با يادآوری 
به  زيادی  خسارت  امسال  ماه  فروردين  سیل  اينکه 
بخش  در  اعتباری  دولت  افزود:  کرد  وارد  کرمان 
مبلغ  به  راه های عشايری  و  زيرساخت های کشاورزی 

20 میلیارد تومان اختصاص داده است.

 310 تاکنون  امسال  ابتدای  از  کرد:  عنوان  وی 
میلیارد و 360 میلیون تومان جهت جبران خسارات 
به استان کرمان اختصاص پیدا کرده که در حال 

توزيع است.
نقل  و  راهداری و حمل  مسعود جمیلی مديرکل 
با  اين جلسه  نیز در  استان کرمان  جاده ای جنوب 
به  روستايی  راه های  ساخت  است  نیاز  اينکه  بیان 
درخواست  و  شود  واگذار  راهداری  کل  اداره 
کرديم اظهار داشت: محور روستايی چاه دادخدا 
حدود 3۵ کیلومتر است که حدود 11 کیلومتر آن 

آسفالت شده است.
وی با اشاره به اينکه يکی از نقاط بحرانی ما در زمان 
بارندگی است و مسیر ارتباطی حدود 1۵ تا 20 روستا 
در باالدست است گفت: امکانات ما جوابگوی کامل 
نیست و درخواست داريم بقیه دستگاه ها نیز همکاری 

کنند و ماشین آالت در اختیار ما بگذارند.
جنوب  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مديرکل 
انجام شده است  اينکه زيرسازی  بیان  با  استان کرمان 
افزود: اگر نتوانیم به موقع آسفالت کنیم اين زيرسازی 

تخريب می شود.

عمرانی  معاون  آيت آللهی موسوی  سیدمصطفی 
ابراهیم  چاه  منطقه  اينکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
منطقه  در  زيادی  افراد  و  است  محرومی  بسیار  منطقه 
در  آسفالته  راه  احداث  داشت  اظهار  هستند  ساکن 

محرومیت زدايی منطقه بسیار موثر است.
وی با اشاره به اينکه در زمان بارندگی ها اين راه دچار 
داريم  انتظار  گفت:  می شود  مسدود  و  شده  مشکل 
اختیار  در  استان  دستگاه های  توسط  کامیون  تعدادی 
اداره کل راهداری جنوب استان قرار داده شود تا اين 

راه به سرعت آسفالت شود.

 اختصاص بیش از ۳۱0 میلیارد تومان اعتبار جبران خسارت سیل به کرمان


