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ثبت نام انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 1398 دانشگاه آزاد اسالمی از شنبه 98/9/16 تا 98/9/25

افتتاح نمایشگاه کتاب  درشهرستان بافت

بافت  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
کتابخوانی   و  مطالعه  فرهنگ  اعتالی  راستای  در 
باعنوان را  فرهنگی  محصوالت  و  کتاب   نمايشگاه 

" بوی خوش خو اندن "
بافت  از 5000 عنوان کتاب در محل حسینیه  بیش  با 

برگزار نمود. 
حضور  با  که  نمايشگاه  اين  گشايش  درآيین 
و  فرهنگی  گروه  رئیس  مالنوری  مهدی  آقای 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  رسانه 
فرهنگی  ی  جامعه  و  مسئولین  از  کثیری  وجمع 
منتشر  کتاب  جلد  سه  ،از  شد  برگزار  شهرستان 
روح  خدابخش  آقايان  به  مربوط   98 سال  در  شده 
از  شفیعی  عاطفه  وخانم  امینی  احمد   االمینی،  

 شهرستان رونمايی گرديد.
پروانه دهقانی فر رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی 
ضمن  شده,  منتشر  کتب  رونمايی  مراسم  در  بافت 
قدردانی از نويسندگان و فعالین اين حوزه ، ازظرفیت 
نیروی انسانی نخبه, توانمند و متخصص دربافت بعنوان 
نمود.  ياد  اجتماعی  سرمايه  وارزشمندترين   مهمترين 
 همچنین در بخش جنبی اين نمايشگاه, طی مراسمی 
و  فرهنگ  اصحاب  حضور  با  فرهنگی   نشست  در 
فرهنگی  مختلف  اصناف  مسئول  مديران  از  رسانه،  
شهرستان اعم از نشريات و رسانه ،  چاپخانه ها ، مراکز 
تبلیغاتی,   های  کانون  فرهنگی،  محصوالت  عرضه 

موسسات انتشاراتی و ..... تقدير بعمل آمد.

صدور  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
حکمی، منظری توکلی را به عنوان سرپرست 

دانشگاه آزاد استان کرمان منصوب کرد.
خبرگزاری  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
رئیس  طهرانچی،  محمدمهدی  دانشجو، 
حکمی،  صدور  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
علیرضا منظری توکلی را به عنوان سرپرست 
دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان و واحد 

کرمان منصوب کرد.
به   توجه  با  است:  آمده  حکم  اين  متن  در 
جنابعالی،  ارزنده  سوابق  و  تعهد  مراتب 
سرپرست  به عنوان  حکم  اين  موجب  به  
دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان و واحد 

کرمان منصوب می شويد.
انتظار  جنابعالی  از  است:  آمده  ادامه  در 
می رود با بهره گیری از کلیه امکانات مادی 
و  دانشگاه  انسانی  سرمايه های  و  معنوی  و 
مديريت  و  فردی  خالقیت های  بر  تأکید 
واحد های  اعتالی  جهت  در  اسالمی 

آن  در  ذيل  محور های  براساس  دانشگاه 
استان بکوشید.

1. استقرار مبانی دينی و فرهنگی و توجه به 
رکن  به عنوان  آموزش  کنار  در  تربیت  امر 

اساسی سیاست های فرهنگی دانشگاه
با  متناسب  آموزشی  کیفیت  ارتقای   .2

نیاز های جامعه در طرح آمايش سرزمین
و  کاربردی  پژوهش های  سطح  ارتقای   .3
پژوهش های  از  بهینه  استفاده  و  توسعه ای 
مشکالت  حل  در  تکمیلی  تحصیالت 

کشور در چارچوب طرح پايش آزاد
پیاده سازی  و  فرهنگ سازمانی  ارتقای   .4
فرهنگ  ايجاد  و  اداری  چابک  نظام 
پاسخگويی و حفظ کرامت انسانی خانواده 

بزرگ دانشگاه و ذی نفعان آن
در  عوامل  همه  بهره وری  افزايش   .5
تأکید  با  دانشگاه  رسالت  چارچوب 
طريق  از  مقررات  و  قوانین  رعايت  بر 
هدف  با  سرمايه گذاری  طرح های  اجرای 

بسترسازی برای نوآوری فناورانه و اشتغال 
دانش بنیان اعضای خانواده بزرگ دانشگاه

سرمايه های  و  دارايی ها  از  صیانت   .6
دانشگاه با رعايت انضباط مالی و مديريت 
بر  تأکید  با  غیرضرور  هزينه های  کاهش  و 
استفاده از کاال های ايرانی به منظور تقويت 

و حمايت از تولیدات داخلی
بین  يکپارچه  هماهنگی  و  هدايت   .7
واحد های زيرمجموعه استان در چارچوب 
رسالت ها، اهداف و مأموريت های دانشگاه 
حسن  بر  نظارت  و  استان  و  ملی  سطح  در 

اجرای امور در اين واحد ها
و  هیئت امنا  با  الهام بخش  و  مؤثر  تعامل   .8
مسائل  دانش بنیان  حل  و  استان  مسئولین 

استان
با  است  امید  شده:  نوشته  حکم  پايان  در 
اتکا به درگاه ذات اقدس احديت، در راه 
خدمت به اسالم و مسلمین و اهداف مقدس 

نظام جمهوری اسالمی موفق و مؤيد باشد.

با حکمی از سوی طهرانچی؛

رئیس دانشگاه آزاد کرمان منصوب شد
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نحوه ی صحیح ساکشن داخل تراشه
مراحل استاندارد انجام کار:

سیستم تنفسی راکنترل کنید.
به تعداد ، عمق و ريتم تنفس توجه کنید.

به صداهای تنفسی ازطريق سمع توجه کنید.
مددجو را از نظر توانايی انجام سرفه بررسی و به مقدار و مشخصات 

خلط توجه کنید.
به  کنید.  مقايسه  پايه   حیاتی  عاليم  با  و  کنترل  را  حیاتی  عاليم 

خصوص به تغییرات باال رفتن درجه حرارت توجه کنید.
سطح هوشیاری مددجو را بررسی کرده و توانايی حفظ پاک نگه 
دهان  از  که  ترشحی  به  و  نمائید،  راکنترل  وی  هوايی  راه  داشتن 

مددجو خارج می شود توجه کنید.
با مددجو ارتباط برقرارکنید.

روش کار را برای  مددجو توضیح دهیدو  هدف از انجام کار را 
بیان کنید

مددجو  شناسايی   و  پزشکی  نظر دستورات  از  را  مددجو  پرونده  
بررسی کنید

دستهايتان را بشويید.
به گونه ای که صورت   قرار دهید  پهلو  به  را در وضعیت  مددجو 

مددجو به سوی شما باشد.
کانکشن مناسب رابه لوله جمع کننده ساکشن وصل کنید.

ساکشن را روشن کرده و فشار آن را تنظیم نمايید.
پگ استريل و کاتترها را باز کنید.

سالین نرمال استريل را داخل گالی پات بريزيد.
دستکش استريل بپوشید.

استريل  پارچه  ،يک  استريل  محیط  حفظ  جهت  لزوم  درصورت 
روی سینه مددجو پهن کنید.

کاتتر را با دست غالب )با دستکش استريل(از داخل پوشش خود 
خارج کنید.

تیوپ ساکشن را به کمک رابط با دست غیرغالب به کاتتر متصل 
کنید.

از  و  دهید  قرار  سالین  نرمال  محتوی  کاسه  داخل  را  سرکاتتر 
کارکردن درست دستگاه ساکشن اطمینان حاصل کنید .

رادرحدمجازتنظیم  غیرغالب خود،فشارساکشن  ازدست  استفاده  با 
کنید.

پس از اتمام ساکشن کردن ،به مددجو اکسیژن صددرصد بدهید 
و او را هیپراکسیژنه کنید.مددجو را به ونتیالتور وصل ويا آمبوبگ 

بزنید و يا بامدsigh ونتیالتور او راهیپر اکسیژنه کنید.
FIO2 رابخوانیدودرمددجويان ونتیله FIO2 وTV را تنظیم کنید.

ساکشن را خاموش کنید.
در صورت لزوم اکسیژن درمانی را ادامه دهید

زهرا سلطانی نژاد)بیمارستان خاتم االنبیا(

فیزیوتراپی تنفسی
هوايی مصنوعی  راه  بیمارستان  در  بستری  درزمان  بیماری که 
داشته )لوله گذاری در راه هوايی انجام شده است( و به دستگاه 
تراکئوستومی دارد، در  يا  و  بوده است  تهويه مکانیکی وصل 

دفع ترشحات راه هوايی مشکل خواهد داشت.
بوده و  بیشتر  از حد طبیعی  بیماران ترشحات  اين  همچنین در 
به  بیمار  و  می باشند  برخوردار  و چسبندگی خاصی  غلظت  از 

راحتی قادر به دفع آن ها نمی باشد.
راه  و  ريه  در  طوالنی  مدت  به  ترشحات  اين  که  صورتی  در 
تنفس، عفونت  باعث عدم کارايی دستگاه  بماند.  باقی  هوايی 
انجام  با  بنابراين  بافت ريه می شود.  به  تنفسی و آسیب  سیستم 

فیزيوتراپی قفسه سینه از اين عارضه پیشگیری می نمايید.
2.فیزيوتراپی قفسه سینه چگونه انجام می شود؟

ابتدا بیمار را حدود 30-20 دقیقه با آب ساده بخور دهید. سپس 
به  را  خود  دست  و  داده  قرار  نشسته  نیمه  صورت  به  را  بیمار 
صورت کاسه در آورده و از سمت پايین قفسه سینه به سمت 
باال ضربه وارد نمايید. اين کار را در هر دو سمت قفسه سینه 
انجام دهید و سعی کنید ضربه ها در تمامی نقاط زده شود. دقت 

نمايید ضربه ها بايد از پايین قفسه سینه به سمت باال زده شود.
در حین اين عمل بیمار را تشويق به سرفه نمايید. سپس بیمار 
نشستن  به  قادر  و در صورتی که  نشسته  را در وضعیت کاماًل 
نیست به پهلو بخوابانید و اين کار را در پشت قفسه سینه مجدداً 
تکرار کنید سپس بیمار را به سرفه و تخلیه ترشحات از دهان 
تشويق نمايید. اين کار باعث کنده شدن ترشحات و باز شدن 

راه هوايی می شود.
سعیده افراشته )بیمارستان خاتم االنبیا(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی شوراهای حل اختالف بافت در اجرای دادنامه شماره 9609973494200742 
صادره از شورای شماره 2 بافت  و در پرونده کالسه 960920 اجرايی در نظر دارد يک باب مغازه 
به مساحت 25/74 مترمربع به شماره پالک 17 فرعی از 1968 اصلی بخش 40 کرمان واقع در بافت 
بلوار امام)ره( روبروی بانک انصار به مالکیت خانم شايسته شعبانی فرزند شکرا...که مساحت ملک 
به شرح ذيل می باشد. ششدانگ ملک موصوف که با سقف آجر آهنی و اسکلت فلزی با عمر 
باالی 15 سال احداث گرديده ملک به صورت سه طبقه که دارای امتیاز آب و برق و طبقه اول 
دارای امتیاز گاز است که از ملک موصوف طبقه همکف که به صورت مغازه تجاری می باشد و 
متراژ بر خیابان آن 2/68 مترمربع در همکف می باشد و اما در سند مسکونی ذکر شده است که در 
خصوص طبقه اول که مسکونی می باشد و طبقه زيرزمین با توجه به نظر کارشناس محترم و استعالم 
از اداره ثبت که اعالم نموده طبقه مساحت تک برگ سند صرفاً مربوط به همکف می باشد و شامل 
زيرزمین و طبقه فوقانی نمی باشد و مالک می تواند با ارائه پايان کار نسبت به تفکیک ساختمان 
درخواست تا امکان صدور سند صادر گردد و قیمت عرصه و اعیان و متعلقات بدون احتساب طبقه 
اول و زيرزمین هشتصدو هفتادو پنج میلیون و يکصد و شصت هزار ريال معادل هشتادوهفت میلیون 
روز دوشنبه  تاريخ 1398/10/2  در  مزايده  .لذا  برآورد می گردد  تومان  هزار  شانزده  و  پانصد  و 
لغايت 10 صبح همان روز در محل اجراي احکام مدنی شوراهای حل اختالف  ساعت 9 صبح 
ارزيابي شده توسط کارشناس  برگزار میگردد و قیمت  نماينده دادسرا  با حضور  بافت  شهرستان 
اخذ خواهد  برنده  )يکماه(از  معین  مهلت  مابقي ظرف  المجلس  في  بها  مبلغ  درصد  ده  و  شروع 
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 پايان ساعت اداری يکشنبه98/10/2 
به دايره اجرای احکام مراجعه تا ترتیب بازديد از ملک مذکور داده شود پیشنهاد خود را در پاکت 

الک ومهر شده تا پايان مهلت مذکور تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ.)م الف 162(
شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بافت 

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   1121 شناسنامه  داراي  جاللی  علی  فرزند  جاللی  مصطفی  آقای 
در   587 شناسنامه  به  احمد  فرزند  جاللی  علی  شادروان  داده  توضیح  مورخ97/10/12   970384

تاريخ 97/9/11 در شهر رابر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مصطفی جاللی جواران به شماره ش ملی 5839595373 متولد 1358 فرزند متوفی.
2- طلعت جاللی جواران به شماره ش ملی 5839841501 متولد 1343 فرزند متوفی.

همسر  متولد 1316  ملی 5839787884  شماره ش  به  فرزند حسن  جواران  شیخ جاللی  فضه   -3
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.
داوود خواجه حسنی-دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
خانم گل غنچه سلطانی نژاد فرزند مريد داراي شناسنامه 3131439025 به شرح دادخواست شماره 
980741 مورخ98/9/17 توضیح داده شادروان گل اندام سلطانی نژاد فرزند مصطفی به شناسنامه 

990 در تاريخ 98/9/1 در بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ربابه سلطانی نژاد به شماره ش ملی 3130579771متولد 1337 فرزند متوفیه.

2- دسته گل سلطانی نژاد به شماره ش ملی 3130853200متولد 1348 فرزند متوفیه.
3- گل غنچه سلطانی نژاد به شماره ش ملی 3131439025متولد 1350 فرزند متوفیه.

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
شماره  دادخواست  شرح  به   3120330922 شناسنامه  داراي  اکبر  علی  فرزند  محمدخادمی  آقای 
980731 مورخ98/9/18 توضیح داده شادروان مريم محمد درختی فرزند غالمحسین به شناسنامه 

473 در تاريخ 1393/5/16 در بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمدخادمی به شماره ش ملی 3120330922متولد 1380 بافت فرزند متوفیه.
2- ساره خادمی به شماره ش ملی 3120390690متولد 1383 بافت فرزند متوفیه.
3- سحرخادمی به شماره ش ملی 3120357782متولد 1381 بافت فرزند متوفیه.

4- علی اکبرخادمی به شماره ش ملی 3130906711متولد 1357بافت همسر متوفیه.
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.
-دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

رئیس کل دادگستری استان کرمان از تعرض به 
حريم و بستر رودخانه ها به عنوان يک معضل در 
کشور نام برد و از پیگیری جدی اين موضوع در 
داد. خبر  استان  بیت المال  حقوق  حفظ   شورای 

يداهلل موحد ريیس دادگستری کرمان در شورای 
حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت:

علت  می شود  انجام  که  بی برنامه ای  کارهای 
اصلی ايجاد دعاوی بین مردم و دولت است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت:
سند اراضی مردم در جنوب استان کرمان به نام 
دولت صادر شده است و هم اکنون مشکالتی در 

اين زمینه به وجود آمده است
وی ابراز کرد: بايد در همه پرونده هايی که علیه 
دولت مطرح می شود، ساير ادارات ازجمله منابع 
طبیعی، امور اراضی و راه و شهرسازی همکاری 
از  خوبی  به  بتوان  اطالعات  تبادل  با  تا  کنند 

حقوق دولت دفاع کرد.
بین  تعامل  و  هماهنگی  ايجاد  همچنین  موحد 

دستگاه های متولی اراضی ملی را 
از مهمترين وظايف شورای حفظ 
دادگستری  بیت المال  حقوق 
افزود:  و  کرد  بیان  کرمان  استان 
می توان  همراهی  و  همفکری  با 
عمومی  اموال  و  دولت  اموال  از 
حفظ  شورای  که  کنند  صیانت 
کرمان  استان  بیت المال  حقوق 
موفقیت های  زمینه  اين  در 

چشمگیری داشته است.
با تالش اعضای شورای حفظ  وی عنوان کرد: 
اراضی  از  توجهی  قابل  بخش  بیت المال  حقوق 
ملی که مورد تعرض قرار گرفته بود به بیت المال 
برگشت داده شده است که اين امر تا حد زيادی 
حاشیه نشینی را کنترل و مهار کرده و به حداقل 

ممکن رسانده است.
موحد گفت: ساماندهی حاشیه نشینی در دستور 
برنامه های  امیدواريم  و  و  دارد  قرار  دولت  کار 

نتیجه  به  غیررسمی  سکونتگاه های  ساماندهی 
برسد.

به  رودخانه ها  بستر  و  حريم  به  تعرض  از  وی 
عنوان يک معضل در کشور نام برد و از پیگیری 
حقوق  حفظ  شورای  در  موضوع   اين  جدی 
بیت المال استان کرمان خبر داد و تصريح کرد: 
حريم  تا  شده  برداشته  خوبی  بسیار  قدم های 
رودخانه ها مطالعه و طبق قانون مالکیت دولت بر 
بستر رودخانه تثبیت و از تعرض به بستر رودخانه 

جلوگیری شود.

رمز دوم پويا از ابتدای دی ماه اجباری می شود و 
همه بانک ها موظفند که اين طرح را اجرا کنند، 
ابهاماتی  هنوز  باره  اين  در  مردم  برخی  برای  اما 
اعالم  مرکزی  بانک  که  طور  آن  دارد.  وجود 
تراکنش های  در  پويا  دوم  رمز  از  استفاده  کرده 
دی ماه  ابتدای  از  بانکی  کارت  حضور  بدون 
اجباری می شود و در واقع رمز دوم های قديمی 
برخی  اما  ندارند،  کاربرد  عملیات  اين  برای 
کرده اند.  آغاز  زودتر  را  موضوع  اين  بانک ها 
رمز  طريق  از  تاکنون  که  بانکی  عملیات  تمامی 
دوم يا همان رمز اينترنتی انجام می شد، از ابتدای 
و  نیست  انجام  قابل  قبلی  رمز  با  ديگر  دی ماه 
خدمات  اين  از  استفاده  برای  بانک ها  مشتريان 
استفاده  يا يک بار مصرف  پويا  دوم  رمز  از  بايد 
يا يک بار مصرف رمز هايی  پويا  کنند. رمز دوم 
و  اينترنتی  پرداخت های  جريان  در  که  هستند 
به  کارت،  حضور  بدون  پرداخت های  ساير 
است  قرار  و  می شوند  وارد  مشتری  رمز  عنوان 
دوم های  رمز  جای  به  آن ها  جايگزينی  با  که 
ثابت، مدت زمان اعتبار هر رمز 60 ثانیه باشد و 
پس از آن فاقد اعتبار است و بايد رمز جديدی 
برای  روش  دو  حاضر  حال  در  شود.  دريافت 
دو  اين  که  دارد  وجود  پويا  دوم  رمز  دريافت 
و  بانکی  اپلیکیشن های  از  استفاده  شامل  روش 
به عهده مشتری  انتخاب آن  پیامک می شود که 
است، اما دريافت اين رمز از هر دو روش نیازمند 
مشتريان  است.  هويتی  اطالعات  تايید  يک بار 
می توانند  پويا  دوم  رمز  فعال سازی  برای  بانکی 

از سه طريق مراحل احراز هويت و تايید شماره 
اول  مورد  که  دهند  انجام  را  خود  همراه  تلفن 
خودپرداز های  دوم  شعبه،  به  حضوری  مراجعه 
بانکی و سوم از طريق اينترنت بانک بانک هايی 
داشته  مرحله ای  دو  هويت  احراز  که  است 
اينترنت بانک،  و  خودپرداز ها  در  البته  باشند. 
را  خود  همراه  شماره  می توانند  تنها  مشريان 
نیاز  همراه  تلفن  شماره  تغییر  برای  و  کنند  تايید 
است که به شعب بانکی مراجعه کنند. بر اساس 
دريافت  اجازه  بانک ها  مرکزی  بانک  تاکید 
يا  فعال سازی  برای  مردم  از  هزينه ای  هیچ گونه 
برای  اين طرح  و  ندارند  آن ها  به  پیامک  ارسال 
از  نخواهد داشت،  هزينه ای  بانک هیچ  مشتريان 
سوی ديگر بانک ها بايد هزينه ارسال پیامک به 
ارسال شده  پیامک  اپراتور ها را پرداخت کنند و 
هزينه ای برای مشتريان نخواهد داشت که بانک 
مرکزی در حال رايزنی با اپراتور ها برای کاهش 
ايران اولین کشوری  قیمت ارسال پیامک است. 
می کند،  ايجاد  را  پويا  دوم  رمز  نیست که طرح 
 cvv البته برخی کشور ها اين طرح را روی کد 
2 و برخی ديگر آن را شبیه به ايران بر بستر رمز 
برای  نیز  بانک مرکزی  اعمال می کنند،  اينترنتی 
کوچک ترين  خود  ابزار های  در  بانک ها  اينکه 
با  مردم  اينکه  به  توجه  با  و  باشند  داشته  را  تغییر 
سیستم رمز اينترنتی آشنايی بیشتری داشتند، اين 
طرح را به جای cvv 2 روی همان رمز دوم اجرا 
برخی  در  که  می شود  گفته  البته  است.  کرده 
با  کمی  مشتريان  به  خدمات  اين  ارائه  بانک ها 

مشکل همراه است و کارمندان ترجیح می دهند 
مشتريان را به سمت استفاده از اپلیکیشن ها سوق 
از  را  آن ها  اجرای طرح،  زمان  تا  اينکه  يا  دهند 
راه اندازی رمز دوم پويا دور نگه دارند که بانک 
را  نامه ای  امروز  است  قرار  باره  اين  در  مرکزی 
طرح  اين  صحیح  اجرای  بر  نظارت  بر  تاکید  با 
ارسال کند. بانک مرکزی آخرين فرصت برای 
مصرف  يک بار  دوم  رمز  طرح  اجباری  اجرای 
اما هر کدام از  ابتدای دی ماه اعالم کرده،  را از 
بانک ها که اين طرح را به صورت اجباری زودتر 
از قبل اجرا کنند، بانک مرکزی با آن ها مخالفت 
بانک ها  از  برخی  راستا  همین  در  کرد.  نخواهد 
اين  اجباری  اجرای  شده،  اعالم  موعد  از  پیش 
پیامکی  اطالع رسانی  با  و  کرده  اعالم  را  طرح 
از مشتريان خود خواسته اند که برای فعال سازی 
پويا  دوم  رمز  طرح  کنند.  اقدام  پويا  دوم  رمز 
انجام  اعتباری  و  برداشت  کارت های  برای  فعال 
بن کارت ها  جمله  از  کارت ها  ساير  و  می شود 
ادامه  کارشان  سابق  روال  با  هديه  کارت های  و 
فتا، در حال  پلیس  آمار  اساس  بر  يافت.  خواهد 
حاضر حدود 800 پرونده در روز در اين پلیس 
ثبت می شود که بخش قابل توجهی از آن مربوط 
نیز  مرکزی  بانک  است.  فیشینگ  پرونده های  به 
بانکی  درون  و  و  بین بانکی  تراکنش های  رقم 
را در طول روز حدود 30  بدون حضور کارت 

میلیون اعالم کرده است

سازمان  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا 
علی  کرمان،  استان  کشاورزی  جهاد 
دامی  تولیدات  بهبود  معاون  باقری 
تغییر  راستای  در   : اين  سازمان گفت 
در سیستم توزيع سوخت شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ايران و لزوم 
واحدهای  کلیه   پايه  اطالعات  ثبت 
دامپروری مصرف کننده سوخت مايع 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  سامانه  در 

برداران  بهره  مايع  سوخت  تخصیص  منظور  به 
مراجعه  سامانه  به  است هرچه سريعتر  عزيزالزم 

وثبت نام نمايند.
بهره  پروانه  دارای  متقاضی  اگر  افزود:  وی 
خدمات  واحد  پنجره  سامانه  در  معتبر  برداری 
https://eagri.maj. آدرس  به  الکترونیک 

 ir/Application/Public/Login.aspx
منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  از 

طرف  از  خاصی  اقدام  به  نیاز  باشد.  طبیعی 
متقاضی نبوده و اطالعات آنها در سامانه موجود 

می باشد.
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی گفت :چنانچه متقاضی دارای پروانه 
خدمات  واحد  پنجره  سامانه  در  برداری  بهره 
الکترونیک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
باشد،  اعتبار  فاقد  ولی  باشد  طبیعی  منابع  و 
متقاضی بايد برای تمديد پروانه از طريق سامانه 

اقدام  الکترونیک  خدمات  واحد  پنجره 
نمايد.

دارای  متقاضی  اگر  : همچنین  وی گفت 
پروانه بهره برداری فاقد اعتبار بوده و در 
الکترونیک  خدمات  واحد  پنجره  سامانه 
به  برای  متقاضی  باشد،  نشده  ثبت  نیز 
نظام  سازمان  به  خود  پروانه  رسانی  روز 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه 

و اقدام نمايد.
پروانه  دارای  متقاضی  اگر  بعالوه  گفت:  باقری 
پنجره  سامانه  در  ولی  باشد  معتبر  برداری  بهره 
باشد،  نشده  ثبت  نیز  الکترونیک  واحد خدمات 
متقاضی بايد از طريق ورود به سامانه و انتخاب 
اقدام  برداری  بهره  پروانه  اطالعات  ثبت  گزينه 
تا صدور پروانه سیستمی در سامانه بدون  نمايد 
انجام  اخذ وجه و در اسرع وقت برای متقاضی 

پذيرد.

نجات دو نفر از شهروندان از دل آتش

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهر کرمان، از 
نجات دو نفر از شهروندان در يک حادثه آتش سوزی خبر داد.

 رضا میرزايی گفت: در  ساعت 54 دقیقه بامداد روز هجدهم 
آذر ماه طی تماس با ستاد مرکز فرماندهی عملیات )125( اين 
سازمان، از وقوع يک مورد آتش سوزی منزل مسکونی آگاه 

شديم.
باغ علوی کوچه  ابتدای محور هفت  اين  حادثه را  وی محل 
کارخانه شیر اعالم کرد و افزود:  بالفاصله دو تیم اطفاء حريق 
و امداد نجات اين سازمان از دو ايستگاه  به محل حادثه اعزام  
نشانان  آتش  توسط  حريق  ممکن   زمان  کمترين  در  و  شدند 
بیشتر آتش سوزی جلوگیری  و خسارت  پیشروی  از  و  اطفاء 

شد .
میرزايی افزود : دو نفر از ساکنان منزل که به علت حجم زياد 
آتش سوزی دچار مصدومیت شده و در میان شعله ها ی آتش 
نشانان  آتش  توسط  نداشتند  فراری  راه  و  بودند  شده  گرفتار 

نجات يافتند.
از  پايان  در  ايمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست 

شهروندان خواست نکات ايمنی و احتیاطی را رعايت نمايند.

تعرض به حریم رودخانه ها در کرمان پیگیری می شود

ثبت اطالعات واحدهای دامپروری )دام وطیور( در سامانه پنجره واحد به منظور دریافت سوخت

هر آنچه باید درباره رمز دوم پویا بدانید

شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
آب های  دفع  کانال های  اليروبی  از  مبارکه 
سطحی، مسیل ها و جمع آوری برگ درختان از 
اين  و گفت:  داد  خبر  پايیز  فصل  پايان  تا  معابر 
معابر  آب گرفتگی  از  جلوگیری  برای  اقدامات 
مستمر  به صورت  سال  پربارش  فصل های  در 

انجام می شود.
عملیات  اجرای  به  اشاره  با  پور  ايران  داوود 
آب های  دفع  و  سبز  فضای  جوی های  اليروبی 
تاکنون  افزود:  تاکنون،  شهريورماه  از  سطحی 
دفع  کانال های  و  مسیل ها  درصد   80 از  بیش 
آب های سطحی در شهر مبارکه اليروبی شده و 
با ادامه طرح تا پايان آبان ماه، پیش بینی می شود 
ساماندهی  و  اليروبی  موردنیاز،  تمام مسیرهای 

شوند.
وی با اشاره به نشست کانال ها  به دلیل گذشت 
زمان و جريان آب در برخی از کانال های آب 
گنداب هايی  کانال ها،  نشست  گفت:  شهر، 
بارندگی  هنگام  در  همچنین  و  می کند  ايجاد 
باعث آب گرفتگی معابر می شود به همین دلیل، 
اليروبی و ترمیم کانال های نشست کرده يکی از 
اقداماتی است که همواره در دستور کار معاونت 

خدمات شهری شهرداری قرار دارد.
شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 

کاربرد  دو  دارای  را  ها  رفیوژ  مبارکه 
دفع  و  سبز محلی  آبیاری فضای  مسیر 
داد:  ادامه  و  دانست  سطحی  آب های 
تعمیرات  محالت صفائیه  در  به تازگی 
آب های  دفع  کانال های  ترمیم  و 
سطحی انجام شد که شامل ترمیم مايی 
در  مورد  دو  و   3  ،5  ،8 محله های  در 

محله يک بوده است.
کانال های  بازسازی  و  اليروبی  وی 
از  پیش گیری  برای  را  آب  دفع 

و  خانه  به  آب  نشت  و  معابر  آب گرفتگی 
دانست  ضروری  شهروندان  تجاری  واحدهای 
گذشته  سال  سنگین  بارندگی های  گفت:  و 
شدن  جاری  با  مناطق  برخی  در  باوجوداينکه 
در  بود،  همراه  هنگفت  خسارت های  و  سیل 
دلیل  اين  به  نکرد  ايجاد  خسارتی  مبارکه  شهر 
به صورت  آب  دفع  کانال های  و  مسیل ها  که 

همیشگی در حال اليروبی و مرمت هستند.
باقی مانده  درصد   20 کرد  پیش بینی  پور  ايران 
فرارسیدن فصل  از  تا پیش  نیز  اليروبی کانال ها 
کانال های  داد:  توضیح  و  شود  انجام  زمستان 
بر اليروبی سالیانه،  دفع آب های سطحی عالوه 
و  تعمیرات  به  نیاز  مختلف  زمانی  بازه های  در 
نگهداری دارند که در دستور کار قرار می گیرد.

بودجه  تومان  میلیارد  نیم  و   3 اختصاص  از  وی 
جمع آوری  محالت،  و  شهر  رفت وروب  برای 
زباله و اليروبی کانال های دفع آب های سطحی 
تعمیرات  و گفت:  داد  خبر   98 سال  در  مبارکه 
اما  می شود  انجام  امانی  به صورت  کانال ها 

طرح های اليروبی به پیمانکار واگذار می شود.
شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
برگ  جمع آوری  به  اشاره  با  همچنین  مبارکه 
درختان پايیزی از معابر شهر، يادآور شد: وجود 
اين برگ ها در پیاده روهای شهر، حس دل انگیز 
باعث  اما  می کند  منتقل  رهگذران  به  را  پايیز 
خواهد  بارندگی  هنگام  در  معابر  آب گرفتگی 
برگ ها  انتقال  و  جمع آوری  دلیل  همین  به  شد 
در  خاک برگ  تهیه  برای  سبز  فضای  واحد  به 

دستور کار قرار دارد.

الیروبی کانال ها و جمع آوری برگ درختان برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر

آگهی تغییرات شرکت احیا و بهره برداری علی آباد گوشک شرکت تعاونی به شماره 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630064120 ملی  شناسه  و   729 ثبت 
بافت:  اجتماعی شهرستان  ورفاه  تعاون، کار  اداره  نامه شماره4/7/98-2274/98  به  منضم   30/06/1398
- محل شرکت به استان کرمان-شهرستان بافت-بخش خبر-دهستان دشتاب-روستا گوشک علیا-محله 
تغییر  پستی 7853114668  انتظامی1-پالک 0-طبقه همکف- کد  نیروی  علیا-کوچه شهدای  گوشک 

يافت . - اساسنامه جديد مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلی گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )687390(

 
آگهی تغییرات شرکت احیا و بهره برداری علی آباد گوشک شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 729 و شناسه ملی 10630064120 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
بافت:  اجتماعی شهرستان  ورفاه  تعاون، کار  اداره  نامه شماره4/7/98-2274/98  به  منضم   30/06/1398
احمد  پورسیاه جل کدملی 3130789979 -  - يوسف خرمی کدملی 3130518274 - سهراب موسی 
موسی پورسیاه جل کدملی 3130831878 به سمت اعضای اصلی هیئت مديره و - محمد موسی پورسیاه 
جل کدملی 3130902074 - ابراهیم موسی پورسیاه جل کدملی 3130485104 اعضای علی البدل هیئت 
مديره برای مدت سه سال انتخاب شدند . - ظهراب موسی پورسیاه جل 3130844023 به سمت بازرس 
اصلی و رضا موسی پورسیاه جل 3130485813 10 به عنوان بازرس علی البدل برای يکسال مالی انتخاب 

شدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )687389(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی عشایری ایالت بافت شرکت تعاونی به شماره ثبت 80 
و شناسه ملی 10630010385 به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 16/06/1398 منضم به نامه 
شماره 1483/11/20/207 مورخ 25/6/98 اداره کل امور عشاير استان کرمان آقای محمود منظری توکلی 
با کدملی 3120061621 به سمت مدير عامل ب- کلیه قرارداد ها اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل 
چک – سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمود منظری توکلی )مدير عامل( و آقای شیرزاد 
پور امیری بعنوان رئیس هیات مديره و آقای رضا شمس الدين نژاد بعنوان نايب رئیس هیات مديره در 
غیاب رئیس هیات مديره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا آقای محمود 

منظری توکلی بعنوان مدير عامل خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )673136(

آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی صوغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 166 و شناسه 
منضم  و   01/09/1397 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10630019136 ملی 
از  شرکت  آدرس   - ارزوئیه  شهرستان  روستايی  تعاون  اداره   30/08/97 مورخ   454/97 شماره  نامه  به 
شهرستان بافت به شهرستان ارزوئیه - بخش صوغان- دهستان صوغان-روستای گچین-معدن صوغان-

کوچه فرعی-خیابان امام خمینی-پالک26 طبقه همکف باکد پستی 7857143693 تغییر يافت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )667813(

تاسیس شرکت تعاونی خدماتی پارسیان طبیعت مهام جنوب شرق درتاریخ 17/07/1398 
به شماره ثبت 97 به شناسه ملی 14008681171 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : موضوع شرکت : 
-عقد قرارداد با دستگاه ها در زمینه تامین نیروی انسانی و تامین غذای مورد نیازو اداره رستوران ساير 
خدمات مورد نیاز ،ارائه خدمات در زمینه های حسابداری،ارزيابی، بازرسی فنی، امورنقلیه، امور مربوط 
نشانی،نگهداری فضای سبز،  ايمنی و آتش  تنظیفات، خدمات  امور  ماشین های حساب،  و  به کامپیوتر 
انجام خدمات   ، بار  امور حمل ونقل -جابجايی کارکنان و حمل  ارائه خدمات در   ، انتظامات  خدمات 
حقوقی به دستگاه ها انجام کلیه خدمات عمرانی گاز.صدور خدمات فنی و مهندسی.طراحی, محاسبه و 
اجرای پروژههای ساختمانی و تاسیسات آب, برق و گاز.محاسبه, طراحی ,نظارت و اجرای کلیه پروژه 
های عمرانی و تاسیساتی شهری و روستايی شامل آب,برق ,گاز و فاضالب.انجام کارهای تاسیساتی از 
قبیل لوله کشی آب, برق ,گاز ساختمانها. 2- ارائه خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ) ساخت ، اجرا و 
تولید کلیه پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی و دامی و فراوری کلیه محصوالت کشاورزی - تسطیح و 
قطعه بندی اراضی - ايجاد راههای بین مزارع و انجام عملیات کاشت،داشت و برداشت و تامین ماشینهای 
ادوات کشاورزی ،صنعتی 3-ايجاد  و  ماشین آالت  تعمیر  و  تامین  مراکز  ايجاد   - نیاز کشاورزی  مورد 
التحصیالن رشته های کشاورزی4- اشتغال فارغ  به  تبديلی و تکمیلی و و کمک  انواع کارخانه صنايع 

آبخیزداری،جنگلداری،  مرتعداری،   ( طبیعی  منابع  زمینه  در  اجرايی  و  ای  مشاوره  خدمات  انجام 
خاکی،سنگ  بندهای   ، آب  مهار  و  سازی  سد   : شامل  آبخیزداری  های  پروژه  انجام   ) زدايی  بیابان 
سیمانی،گابیونی و غیره 0همچنین پروژه های مربوط به جنگل و مرتع مانند کپه کاری و جنگل کاری 
،نهال کاری،و بذر پاشی و اصالح مراتع- اجرای کلیه پروژه های مربوط به محیط زيست شامل : مبارزه 
کلیه  غیره-انجام  و  وحش  حیاط  حفاظت  و  روان،تحقیقات  های  شن  زدايی،تثبیت  ريزگردها،بیابان  با 
کلیه طرحهای  اجرای  و  ، طراحی،نظارت  و خاکی  آبی  اکوسیستمهای  با  مرتبط  تحقیقاتی  های  پروژه 
بیماريهای  و  آفات  با  مبارزه  کلینیک  از  برداری  بهره  و  ايجاد  و  طبیعی،کشاورزی،آب  منابع  به  مربوط 
کشاورزی و احداث آزمايشگاههای مربوط به فعالیت شرکت- مبارزه شیمیايی،بیولوژيکی و مکانیکی 
با آفات و امراض - آموزش و ترويج ، اجرای طرحهای تحقیقاتی ، پژوهشی ،مطالعاتی و مشاوره ای 
کشاورزی،منابع طبیعی و آب - فعالیت در زمینه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی - نظارت،مشاوره و اجرای 
و  آموزشی  مراکز  دامپزشکی،  نويسی،مراکز  مصنوعی،جیره  نويسی،تلقیح  )طرح  دامپروری  طرحهای 
تحقیقاتی دام، انجام کلیه عملیات گلخانه ای ، گیاهان داروئی ، گل و گیاهان زينتی، انجام کلیه امور 
 ، دامی  و  کشاورزی  محصوالت  توزيع  و  تولید،تهیه  مراکز  ايجاد  نهال(  عرضه  و  تولید  باغبانی)مراکز 
تهیه و توزيع کلیه نهادهای کشاورزی و دامی پس از اخذ مجوزهای الزم از دستگاههای ذيربط میباشد 
مدت  به  ثبت  تاريخ  از   : مدت  مرجع صادرکننده  مجوز 08/07/1398  تاريخ  مجوز 2316/98  . شماره 
، روستا  ، دهستان وکیل آباد  ، بخش مرکزی  ارزوئیه  ، شهرستان  استان کرمان   : نامحدود مرکز اصلی 
وکیل آباد، محله وکیل اباد نوسازی ، کوچه استاد يوم ورزشی ، خیابان استاد يوم ورزشی ، پالک 190 
، طبقه همکف کدپستی 7858174839 سرمايه شخصیت حقوقی : 31,500,000 ريال می باشد.که به 21 
سهم 1500000ريالی منقسم گرديده است,مبلغ 10500000ريال آن نقداً به موجب نامه مورخ 06/07/98 
بانک توسعه تعاون پرداخت و مابقی در تعهد اعضا می باشد. اولین مديران : آقای علی فوالدی به شماره 
ملی 3060311188 به سمت نايب رئیس هیئت مديره به مدت 3 سال آقای عرشیا فوالدی به شماره ملی 
3120451797 به سمت عضو هیئت مديره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای لیال امانی به شماره ملی 
3130296522 به سمت عضو هیئت مديره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای بهرام فوالدی به شماره 
ملی 3131248424 به سمت رئیس هیئت مديره و به سمت مديرعامل به مدت 3 سال خانم نجمه فوالدی 
به شماره ملی 3060427453 به سمت منشی هیئت مديره به مدت سه سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای ثابت بهرام فوالدی فرزند غالمحسین مديرعامل و به انضمام 
نائب رئیس هیئت مديره  بهرام  از اعضای هیئت مديره امضای علی فوالدی فرزند  نفر  از دو  امضا يک 
ويا نجمه فوالدی فرزند بهرام منشی هیئت مديره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای 
مديرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه خانم سمیه امانی 
کدملی3071864231 بازرس اصلی شرکت تعاونی و آقای عباسعلی شیخ اسدی کدملی3131044802 

بازرس علی البدل برای مدت يکسال مالی انتخاب گرديدند . 
ارزوئیه  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
)648002(
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مسمومیت با الکل
مسمومیت الکلی اخیرا در کشور باعث مرگ و میر گسترده ای شده 
اطالع  آنها،  اطرافیان  يا  ماده  اين  کنندگان  مصرف  اگر  شايد  است. 
کافی و درستی درباره راهکارهای درمانی داشتند، باعث می شد بیمار 
سريعتر به مراکز درمانی اعزام شود و در مراکز درمانی هم اگر روند 
قربانیان  از  برخی  جان  امکان حفظ  شد،  می  انجام  درستی  به  درمان 
وجود داشت. در گفتگو با يک پزشک مسئول، راهکارهای درمانی 

مسمومیت با الکل را مرور کرديم.
بیشترين مسمومیت الکلی به خاطر مصرف چه ماده ای است؟

جريان  در  و  اتفاقی  صورت  به  متانول  با  مسمومیت  موارد  بیشترين 
نوشیدن الکل طبی آلوده به متانول با درصدهای مختلف رخ می دهد. 
مهمترين نکته در معاينه اورژانسی بیمار، تشخیص اين است که بیمار 

الکل اتیلیک يا الکل سمی چوب يا متانول مصرف کرده.
بیمار  در  چوب  الکل  مصرف  به  اولیه  معاينه  در  چطور  پزشکان 

مشکوک می شوند؟
مصرف  شامل  است  متانول  مصرف  به  مشکوک  بیشتر  که  مواردی 
الکل دست ساز ، عالمتدار بودن مراجعه چندين نفر به دلیل مسمومیت 
الکلی، مراجعه تاخیری به بیمارستان پس از مصرف الکل، بدتر شدن 
ساعت به ساعت حال بیمار، تشنج مکرر و اسیدی شدن شديد خون، 
وجود اختالل بینايی به صورت ديد تونلی يا منظره برفی يا تاری ديد 

و مردمک های گشاد است.
راهکارهای درمانی برای مسمومیت های الکلی چیست؟

و  گپ  آنیون  گپ،  اسموالل  مانند  آزمايشهايی  است  بهتر  ابتدا  در 
تا  شود  انجام   lactate و   formate،متیلیک اتیلیک،  سرمی  سطح 
از مصرف الکل متانول اطمینان پیدا کنیم. بعد هم برای اينکه درمان 
محاسبه  را  نوشیدن  از  زمان گذشته  و  مراجعه  زمان  بايد  شروع شود 
کرد و مطمئن شد آيا متانول به صورت خالص مصرف شده يا ترکیب 

اتانول )الکل غیرسمی( و متانول باعث مسمومیت شده است.
اقدام درمانی اولیه برای اين بیماران چه بايد باشد؟

مسمومیت  درمان  گفت  بايد  تخصصی  بحث  بدون  و  ساده  زبان  به 
الکلی با الکل چوب 4 بخش دارد ، ابتدا بايد از تبديل متانول به ماده 
سمی اسید فرمیک جلوگیری کرد که در اين مرحله با تجويز الکل 
غیرسمی يا اتانول يا داروی فومپیزول اين مرحله طی می شود. پس از 
آن بايد تالش کرد اسید فرمیک به وجود آمده در بدن بیمار را به آب 
و دی اکسید کربن تبديل کنیم که کار هم با تجويز داروی فلونیک 
فرمیک  از آن است که سم درون خون و  بعد  انجام می شود.  اسید 
ديالیز کاهش می دهیم. يعنی دستگاه هموديالیز به کمک کلیه های 
بیمار می آيد. همچنین برخی از درمانهايی که به بهبود حال بیمار منجر 
می شود کنترل تشنج با داروی بنزوديازپین ، تجويز داروی سديم بای 
کربنات و تزريق داروی هیدروکورتیزون به داخل رگ برای درمان 

اختالل بینايی بیمار است.
ثريا  خواجه حسنی ) بیمارستان خاتم االنبیا(

مراقبت از بیماران متصل به دستگاه ونتیالتور
پرستاران در طراحی و اجرای مراقبت های بیماران بستری در بخش های مراقبت 
برقراری  با  بايستی  اساسی دارند. تحويل شیفت و گزارش گرفتن  ويژه نقش 
ارتباط درمانی صحیح و با نهايت دقت انجام شود به نحوی که هدف از درمان 
با دستگاه ونتیالتور به خوبی دريافت شود. پس از گرفتن گزارش، الزم است 
که عاليم حیاتی بیمار، سطح اکسیژن رسانی و صداهای تنفسی بررسی شوند، 
دستورات پزشک خوانده شوند و درباره دستگاه تنفس مصنوعی و تنظیمات 
تنفسی،  سرعت  نمايشگر  صفحه  روی  از  بايستی  شود.  کسب  اطالعات  آن 
درصد اکسیژن دمی و اوج فشار تنفسی مشخص شوند. مد های دستگاه مانند 
مد کنتروله کمکی و تهويه اجباری هماهنگ شده مقادير مشخصی از حجم 
تهويه حمايت  مانند  ديگر  مد های  و  کنند  ايجاد می  دم  هنگام  در  را  جاری 
کنند(1).   می  فراهم  دم  طول  در  را  فشار  شده  تعیین  پیش  از  فشاری سطحی 
هشدارهای دستگاه تنفس مصنوعی و اقدامات الزم در هنگام هشدارها بايستی 
بررسی شوند. همچنین بايستی درباره عملکرد دستگاه مکش)ساکشن( اطمینان 
حاصل شود.  بیماران متصل به دستگاه ونتیالتورمعموال لوله داخل تراشه ای يا 
تراکئوستومی دارند. اين لوله ها بايد از نظر نحوه قرار گرفتن بررسی شوند و 
درصورت نیاز  )و نه به صورت روتین( بايستی بیمار ساکشن شود. بیمار بايستی 
از ساکشن کردن  بعد  دروضعیت درازکش يک طرفه قرار داده شود. قبل و 
فشار  شود.  جلوگیری  اکسیژن  افت  از  تا  شود  داده  اکسیژن  بیمار  به  بايستی 

ساکشن و مدت زمان آن بايد به کمترين مقدار الزم کاهش يابد.
در مورد بیماران هوشیار هر چند که بیمار نمی تواند نیاز هايش را به صورت 
بیمار را با کمک يک مقیاس  بايستی سطح درد و اضطراب   بیان کند  زبانی 
ارتباط  نظیر  دارويی  غیر  های  با روش  را  اين مشکالت  و  بررسی کرد  معتبر 
گاهی  داد.  کاهش  خانواده  اعضای  حضور  و  موسیقی  لمس،  کردن،  برقرار 
نیز استفاده از دارو های آرام کننده طبق تجويز پزشک الزم می شود. در غیر 
اين صورت اين درد و اضطراب ممکن است منجر به خارج شدن لوله توسط 

بیمار شود.
عفونت ريوی يک عارضه مهم در بیماران متصل به دستگاه ونتیالتوراست. باال 
بردن سر تخت بین 45-30 درجه در صورت اجازه شرايط بیمار در پیشگیری 
از عفونت بسیار مهم می باشد. انجام دادن مراقبت دهانی از طريق استفاده از 
دهان شويه  و زدن مسواک  حداقل 2 بار در روز ضروری است. ساکشن کردن 
بايستی  دارند.  ای  عمده  نقش  عفونت  از  پیشگیری  در  نیز  ها  لوله  تعويض  و 
بیماران هرروز از نظر عاليم حیاتی ، مقادير گاز های خون شريانی و تنفس 
ارادی بررسی شوند که در صورت نرمال بودن با  تجويز پزشک هرچه زودتر 

بیماران از دستگاه تنفس مصنوعی جداشوند.                    
فشارخون و نبض بیمار حداقل هر 2 ساعت يکبار بايستی چک شوند. از آن 
جايی که دستگاه تنفس مصنوعی فشار قفسه صدری را در زمان دم افزايش می 
دهد فشار را بر عروق خونی افزايش می دهد و لذا جريان خون به قلب کاهش 
يافته و ممکن است فشار خون کاهش يابد. در اين صورت ممکن است پزشک 
میزان مايعات درون عروقی را افزايش داده و يا داروهايی مانند دوپامین و نور 
اپی نفرين تجويز کند. سطوح باالی فشار دمی در مد تهويه حمايت فشاری می 
تواند خطر ترومای ناشی از فشار و  تجمع هوا در فضای جنب را افزايش دهد. 
جهت تشخیص اين مشکالت بايستی صداهای تنفسی بررسی شوند و کمترين 
يا  ای  تراشه  درون  لوله  تنظیم شود)1(.  کاف   بیمار  فشار الزم جهت  سطح 
تراکئوستومی  امکان ثابت شدن لوله را در راه هوايی فراهم می کند. باد کردن 
از اکسیژنرسانی مناسب می شود.  مناسب کاف سبب اطمینان پرسنل درمانی 
بايستی در باد کردن کاف کمترين میزان نشت و حداقل حجم الزم جهت ثابت 
شدن لوله در راه هوايی در نظر گرفته شود. پر کردن کاف به طريقه صحیح 
به صورت  لوله  خارج شدن  يا  و  تراشه  به  رسیدن  آسیب  و  تحريک  از  مانع 
تصادفی می شود. لوله تراکئوستومی و رابط آن در صورت شل شدن بايستی با 

همکاری پرسنل با تجربه عوض شوند.
نجمه سلطانی نژاد )بیمارستان خاتم االنبیا(

مراقبت از بیماران مبتال به سکته مغزی
بر زمان بندی دارو و عوارض جانبی نظارت داشته باشید.

بسیاری از اثرات جانبی پس از سکته مغزی را درک کنید.
مراقبت  مکمل های غذايی باشید می تواند سکته مغزی را تشويق کند 

همیشه با پزشک خود سه بار بررسی کنید.
مراقب جابه جايی بیمار سکته مغزی باشید.

مراقب رژيم غذايی بیمار باشید .
تاثیر عاطفی سکته مغزی درک را کنید

اثر بخش ترين راه برای مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل چیست؟
متاسفانه سکته مغزی برای فرد بیمار مشکالت و ناتوانايی های موقتی 
و در بعضی مواقع دائمی و همیشگی را ايجاد می کند. آگاهی مراقب 
يا پرستار از مشکالت احتمالی مهم ترين فاکتور در مراقبت از بیمار 
سکته مغزی در منزل است. داروهای تجويز شده برای بیماران ممکن 
و  مشکالت  مغزی،  باشد. صدمات  داشته  دنیال  به  را  عوارضی  است 
ديگر،  فردی  به  فردی  از  مغزی،  سکته  عوارض  درمان  در  موفقیت 
متفاوت است. بنابرين شما به عنوان مراقب بیمار سکته مغزی نیاز داريد 
باشید. شناخت کامل عوارض  با خبر  بیمار  از تمام عوارض احتمالی 
جانبی و مشکالت بیمار سکته مغزی اثر بخش ترين راهکار و روش 
و  بیمار  بعدی  مشکالت  از  جلوگیری  و  نقاهت  دوران  کاهش  برای 

مراقبین می شود.
بیمار سکته مغزی با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کند؟

فلج شدن ، ضعف و ناتوانی های حرکتی
بیماران پس از سکته مغزی احساس  يکی از عوارض بسیار شايع در 
ضعف ، بی حسی عضالت يا فلج شدن نیمی از بدن است. استفاده از 
دوره های توانبخشی) فیزيوتراپی( و ماساژ عضو آسیب ديده توسط 

پرستار روند بهبودی را سرعت می بخشد.
مشکل در صحبت کردن و يا اختالل در بلع )خوردن (

از  نیز  سايرين  صحبت  درک  حتی  و  کردن  صحبت  در  اختالل 
ترين  رايج  درمانی  گفتار  است.  مغزی  از سکته  پس  شايع  مشکالت 
روش برای درمان اين مشکالت است. زيرا متخصصین گفتار درمانی 
بلع غذا و  بهبود مشکالت سخن گفتن،  برای  از روش های مختلفی 
خوردن برای باز توانی مغز و ساير آسیب های مغزی استفاده می کنند. 
شما نیز می توانید اين اصول و روش ها ياد گرفته و با بیمار خود تمرين 
کنید. اگر بیمار شما در خوردن و بلع غذا مشکل دارد در روزهای اول 

تغذيه را با مايعات شروع کنید.
 مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل

از دست دادن حافظه و دشواری در يادآوری و فکر کردن
مهم ترين راهکار برای کمک به بیماران هنگام دشواری در يادآوری، 
مورد  فرد  به روی  رو   بايد  می باشد.  ها  آن  با  مستمر  ارتباط  برقراری 
نظر ايستاده، به  وضوح صحبت کرده و با استفاده از زبان بدن و دادن 
وقت کافی به فرد برای درک مطالب دشواری های او را تا حد امکان 
و  گذشته  يادآوری  برای  تقويم  و  تصاوير  از  استفاده  دهیم.  کاهش 

صحبت با فرد بیمار بسیار روند بهبودی را سرعت می بخشد.
مشکالت احساسی ) افسردگی و درماندگی(

با  خود  دادن  وفق  در  فرد  ناتوانی  از  ناشی  بیمار  احساسی  مشکالت 
،افسردگی  غم  احساس  است.  جديد  های  محدوديت  و  شرايط 
،اضطراب و عواطف هیجانی پس از سکته مغزی در بیماران به وفور 
ديده می شود. ممکن است بیمار،بدون علت و يا در اثر کوچک ترين 
مانند  يا خنده کند. داروهای ضدافسردگی  به گريه  مسأله ای شروع 
اقدام  ترين  مهم  اما  باشد.  بیماران  دهنده  ياری  تواند  می  فلوکسیتین 
شما به عنوان مراقب بیمار صبوری و درک شرايط روحی اين بیماران 

می باشد.
بی اختیاری در ادرار کردن و دفع مدفوع تقريباً تا3 هفته پس از سکته 
مغزی از عوارض شايع پس از سکته مغزی است. بی اختیاری در اثر 
آسیب مراکز مغزی کنترل کننده اين اعمال، روی می دهد. استفاده از 

سوند و لگن برای بیماران در اين دوران ضروری است.
طلعت دهقانی)بیمارستان خاتم االنبیا(

اکسیژن تراپی
عنوان  به   )Oxygen therapy انگلیسی:  )به  درمانی  اکسیژن 
تنفسی  هنگام وجود مشکل  به  که  تنفسی  مراقبت های  از  روشی 
ارائه می گردد. در اين روش جريان اکسیژن با غلظت باالتر از حد 

معمول به اندام های حیاتی مددجو رسانده می شود
ريه ها به طور طبیعی اکسیژن را از هوا جذب می کنند. با اين حال، 
از دريافت اکسیژن کافی  بیماری ها و شرايط می توانند  از  برخی 
جلوگیری کنند. اکسیژن درمانی تضمین می کند که فرد عملکرد 

بهتر و فعال تری داشته باشد.
برای  و  مزمن  و  حاد  شرايط  در  درمانی  اکسیژن  مصرف:  موارد 
انجام  بیمارستان  خارج  و  داخل  ريوی،  خاص  بیماری های 
می گردد و روش های بکارگیری آن به شرايط بیمار بستگی دارد.

سیستم های عرضه اکسیژن
1. سیستم های جريان کم

ونچوری      ماسک  و  ساده  ماسک  بینی      کاتتر  بینی    کانوالی 
چادر اکسیژن

2. سیستم های جريان زياد
نبواليزر تزريق گاز  بیماری های حاد و مزمن ريوی      ذات الريه 
شديد     حمله شديد در بیماران مبتال به آسم     سندرم زجر تنفسی 

يا رشد غیر عادی سلول های انشعابی ريوی
مزايا

اکسیژن درمانی کمک می کند به:
رفع خستگی ناشی از تنگی تنفس     بهبود خواب در افرادی که 
از ناراحتی تنفسی رنج می برند     افزايش طول عمر در افراد مبتال 

به بیماری انسداد مزمن ريوی
پروپ ديجیتال اطفال - نوک انگشت سبابه يا ساير انگشتان

بررسی میزان اکسیژن از طريق پوست
انجام  عقربه ای گرمايشی کوچک  الکترود  توسط يک  اين کار 
می گیرد. با گرم تر شدن خون شريانی، خون بیشتری در مويرگ ها 
به جريان درآمده و اکسیژن از طريق غشايی بداخل الکترود روی 
پوست انتشار می يابد. جريان الکتريکی ايجاد شده توسط الکترود 

اندازه گیری و فشار اکسیژن در نمايشگر به تصوير درمی آيد.
عالئم مسمومیت با اکسیژن

به طور  و  100درصد  غلظت  با  گاز  اين  استنشاق  صورت  در 
پیوسته، شاهد آزردگی مخاط راه های هوايی واختالل در عملکرد 
مژک های تنفسی می باشیم. سرانجام اين پیوستگی عالئم گلودرد، 
سرفه، عطسه، تنگی تنفس و سوزش زير جناقی در هنگام تنفس را 

به همراه می آورد.
بتول کريم زاده)بیمارستان خاتم االنبیا(

معیار وصل کردن بیمار به دستگاه ونتیالتور
تصمیم به گذاشتن يه بیمار روی ونتیالتور نکته مهمی است که 

متاسفانه در ايران بعلل قانونی و غیرو کمتر به آن توجه میشود.
نکته بسیار مهم اين است که بیماری بايد قابل درمان باشد. بهمین 
به  امیدی  که  بیمارانی  از  بسیاری  کشورها  از  بسیاری  در  دلیل 
بهبودی آنها نمی رود در آی سی يو بستری نمی شوند. اين نکته 
بخصوص در کشوری مثل ايران بکلی اغماض میشود. با نگاهی 
می  به چشم  موضوعی که  اولین  ايران  های  يو  به آی سی  کلی 
خورد پر بودن آنها از  بیماران غالبا کهن سالی هستند که مبتال به 
بیماری های هستند که غیر قابل درمان است، اما بداليل گوناگون 
فرهنگی، قانونی ....گاها برای ماها در آسی يو بستری میشوند ودر 

پايان نیز از دنیا میروند.
فرستادن مثال بیماری که از سرطان در مراحل پیشرفته رنج میبرد، 
يا کهنسالی که سکته مغزی کرده و امیدی به بهبودی ندارد به آی 
است که  مهم  اين بخصوص  ندارد.  علمی  توجیهی  هیچ  يو  سی 
بدانیم که در بسیاری از زمانها بیمار ممکن است هوشیاری نسبی 

داشته باشد و داشتن يک لوله در ريه طاقت فرسا ست.
ترکیبی  تنفسی  زمان  است. کل  بازدم  و  زمان دم  بعدی  موضوع 
است از زملن دم و بازدم. حال فرض کنیم بیمار تنفس اش 12 در 
دقیقه باشد. پس 5 ثانیه کل زمان تنفسی است.  حال فرض کنیم 
فلوی دمی 60L/min  باشد، اين يعنی يک لیتر در در ثانیه. حال 
حجم جاری را فکر کنیم نیم لیتر باشد ، در اينصورت زمان دم نیم 

ثانیه خواهد بود و زمان بازدم 2,5 ثانیه. I/E= 5/1 میشود.
در اغلب موارد موود اولیه ونتیالسیون که شروع می کنیم موود 
به  را  وينتیالتور حجم جاری  اينجا  در  است.   assist يا  حمايتی 
بیمار بطور معین میدهد. بیمار اما می تواند تعداد تنفس را کنترل 
کند . همین که بیمار تالشی در تنفس می کند ونتیالتور اين را 
حس می کند و حجم جاری را به بیمار می دهد. در اينجا بیمار 
می تواند کنترل تنفس را داشته و نسبتا راحت باشد. اگر اما بیمار 
و  جاری  حجم  اتوماتیک  بطور  ونتیالتور  نکند  شروع  را  تنفس 
تعداد تنفس از قبل تعیین شده را به بیمار میدهد. در اين موود فشار 

داده شده به بیمار متغیر است.
مرکز تنفس در ساقه مغز ورودی های عصبی را از رسپتور های 
شیمايی که با گاز های شريانی کنترل میشوند و مکانو رسپتورهای 
با استفاده  اينجا اين مرکز  واقع در قفسه صدری دريافت میکند. 
کنترل  ممکن  شکل  ترين  راحت  در  را  تنفس  اطالعات  اين  از 
می کند. در موود کمکی توضیح داده شده گاها اين تعادل بهم 
می خورد و بیمار شروع به تنفس های تند می کند. و در نتیجه 
بیماررمی تواند دچاذ آلکالوز تنفسی شود. اين حالت می تواند در 
بیماری های کبدی شديد، تروما به سر و سپسیس ديده می شود.

مرکز  اعمال  يکی  شد  اشاره  که  همانطور  موود  اين  ها  خوبی 
تنفسی و  فعالیت  نگهداری  مار و ديگری  تنفس  تنفسردر کنترل 

جلو گیری اززضعف و آتروفی عضالت تنفسی است.
مشکل ديگری که با اين موود ممکن است بوجود آيد ، مثل همه 
تهويه های با فشار مثبت کاهش برگشت خون و افتادن فشار خون 
است. ولی بهر حال بی خطر ترين موود برای شروع ونتیالسیون 
اين موود است و در صورت بروز مشکل می توان موود را عوض 

کرد.
حجم جاری و تعداد تنفس

معموال برای بیمارانی که بدون يک بیماری زمیته ای ريه هستند 
يعنی  کند.  می  تبعیت   12 قانون  از  تنفس  تعداد  و  جاری  حجم 

12ml/kg  و تعداد تنفس 12. موود هم معموال کمکی است.
در بیماران با COPD ، حجم جاری و تعداد تنفس با قانون 10 
باز  و  هیپرونتیالسیون  از  جلوگیری  بخاطر  اين  میشود.  مشخص 

شدن بی اندازه ريه است. موود هم باز کمکی است.
علت  بهمین  بعلت حجم کاست.  ريه  تروما  از  بايد   ARDS در 
بین 8ml/kg-6  تعیین میشود و در موود کمکی.  حجم جاری 
اينجا ممکن است کمی هیپر کاپنی داشته باشیم . اين افزايش دی 

اکسید کربن تا حدی که PH زير 7,25 نیوفتد قابل قبول است.
سحر شرفی) بیمارستان خاتم االنبیا(

مراقبت های مورد نیاز بیماران مبتال به زخم بستر
افرادی  نیازمند  بستر  زخم  به  مبتال  بیمار  سالمند  از  مراقبت 
متخصص در اين زمینه است. پرستاران اين حوزه، برای مواردی 
پانسمان  و  شو  و  شست  صحیح،  و  اصولی  پوزيشن  تغییر  مثل 
زخم، مديريت بی اختیاری و تغذيه، آموزش های ويژه ای ديده 

اند و در روند بهبودی بسیار کمک کننده می باشند.
زخم فشاری يا زخم بستر, زخم فشاری, زخم بستر, مراقبت های 

مورد نیاز بیماران مبتال به زخم بستر , درمان زخم بستر
تغییر پوزيشن

افراد مبتال بايد هر 2 ساعت يک بار وضعیت )پوزيشن( خود را 
در تخت يا صندلی چرخ دار تغییر دهند که البته اين کار حتما 
دادن  وضعیت  تغییر  اين  شود.  انجام  سالمند  پرستار  توسط  بايد 
بايد بصورت مرتب و طبق برنامه زمانی نصب شده بر بالین بیمار 
بر  وی  کشیدن  از  لغزيد  تخت  پايین  طرف  به  بیمار  اگر  باشد. 
روی تخت اجتناب شود و جهت چرخاندن وی و باال کشیدنش 

از ملحفه استفاده شود.
شست و شو و پانسمان زخم

يکی از موارد بسیار مهم در روند بهبودی شست و شو و پانسمان 
مناسب زخم است. اين زخم ها با کوچکترين آلودگی می توانند 
بنابراين  شوند.  مشکالت  افزايش  و  شديد  های  عفونت  دچار 
استريل کار کردن در هنگام پانسمان زخم فشاری، می تواند به 
روند درمان و بهبودی بسیار کمک کند. پوست بیمار بايد مرتبا 
با آب گرم و صابون ماليمی شسته و سپس خشک شود. البته اين 

بستگی به درجه زخم و عمق زخم دارد. 
مديريت بی اختیاری

بی اختیاری ادرار و يا روده ها می تواند باعث افزايش رطوبت 
و باکتری های در پوست گردد و خطر ابتال به عفونت را تا حد 
زيادی افزايش دهد. درمان بی اختیاری تا حدود زيادی می تواند 
به بهبود زخم و درمان آن کمک کند. کاری که در اين راستا 
بايد انجام داد تعويض پوشک در صورت خیس شدن، استفاده 
از لوسیون بر روی پوست سالم و استفاده از سوندهای ادراری يا 

لوله ی رکتوم )مقعدی( است.
عوارض  ادرار,  اختیاری  بی  سالمندان,  در  ادرار  اختیاری  بی 
در  ادرار  اختیاری  بی  کنترل  سالمندان,  در  ادرار  اختیاری  بی 

سالمندان
رژيم غذايی 

به منظور غذا رسانی کافی به پوست، در روز دست کم نوشیدن 
هشت لیوان آب و غذايی متناسب، حاوی مقدار کافی پروتئین 
جمله  از  پروتئین(  درمصرف  فرد  محدوديت  عدم  )درصورت 
ماهی می تواند پاسخگوی نیازهای جسمی فرد باشد، لذا عالوه 
می تواند  است،  بدن  های  بافت  کننده  ترمیم  پروتئین  براينکه 
باشد. مصرف روزانه ويتامین  جهت حفظ سالمتی پوست مفید 

ث هم، برای سرعت بخشیدن به بهبود زخم موثر است. 
اقتصادي زخم  بار  و  بالیني  تبعات  از  افزايش آگاهي  علی رغم 
فشاري، شیوع آن در سالمندان باال است. ابتال به زخم بستر در 
بیمارستان شـانس مرگ و میـر بیمارسـتاني را 2/8 برابـر و خطر 
مرگ و میر تا 30 روز بعد ترخیص را 1/6 برابر افزايش می دهد. 
از موضوعات چالش  کاهش طول مدت بستري و مرگ و میر 
کنترل  و  شناخت  است،  فشاري  زخم  دچار  بیماران  در  برانگیز 
از پرستار سالمند همگی در  فاکتورها و کمک گرفتن  ريسک 

جهت کاهش پیامدهای اين مشکل کمک کننده هستند.
فاطمه حاجعلیزاده)بیمارستان خاتم االنبیا(

طریقه صحیح گاواژ در بیماران تحت درمان با 
تغذیه لوله ای

1 -دست خود را بشوئید.
2 -سر تخت را باال بیاوريد تا بیمار در وضعیت نشسته يا نیمه نشسته قرار گیرد.

3 -برای جلوگیری از ورود مواد غذايی به ريه بیمار به مقاالت مرکز پرستاری 
در منزل مراجعه نمائید و پیش از هر بار تغذيه مطمئن شويد که لوله در معده 
قرار دارد: 13 سرنگ را به لوله معده وصل کنید و مقداری از محتويات معده 
را به داخل سرنگ بکشید و مجدداً آن را به معده تزريق کنید. اگر محتويات 
معده به داخل سرنگ کشیده نشد ممکن است که لوله داخل معده نباشد و بايد 

توسط پرستار با تجربه بررسی شود.
4 -باقیمانده معده را بررسی کنید. در صورتی که بیشتر از 100 سی سی غذا در 
معده باقی مانده باشد، نشان دهنده تأخیر در تخلیه معده است. مايع کشیده شده 

را به معده بازگردانید و تغذيه بیمار را در آن جلسه حذف کنید.
5 -شروع گاواژ بعد از ناشتا بودن بیمار با آب ساده يا سرم قندی 5 درصد يا 

آبمیوه طبیعی تازه ترجیحاً آب سیب صاف شده صورت گیرد.
6 -بهتر است در شروع گاواژ از حجم 50 سی سی هر 4 ساعت استفاده شود و 
در صورت تحمل حجم گاواژ هر 4 ساعت 25 سی سی اضافه شود تا به میزان 

مورد نظر کارشناس تغذيه برسد.
7 -اگر در موقع کشیدن مايع معده ترشحات سبز رنگ مشاهده شد به گاواژ 

دادن بیمار ادامه دهید.
معده  به  هوا  ورود  از  تا  ببنديد  خود  انگشتان  فشار  با  را  معده  لوله  -ابتدا   8
جلوگیری شود سپس سرنگ را از انتهای لوله جدا کنید و پیستون را از داخل 

سرنگ خارج کنید.
9 -سرنگ را به لوله وصل کرده و لوله را با 30 سی سی آب بشويید میتوانید 

از بروشور موسسه پرستاری اطالع کسب کنید.
به  از تمام شدن آب، محلول غذايی ولرم را که کاماًل صاف شده  10 -قبل 
داخل سرنگ بريزيد. در تمام مدت سرنگ بايد پر از محلول غذايی باشد. شما 
با باال و پائین بردن سرنگ و ايجاد فشار مالیم به جدار لوله می توانید سرعت 

ورود غذا به معده را کنترل نمايید.
11 -مايع گاواژ بايد به آرامی و در مدت 10 تا 15 دقیقه تزريق شود.

12 -قبل از اين که محلول غذايی به طور کامل تمام شود حدود 30 تا 50 سی 
سی آب ساده را به درون سرنگ بريزيد تا لوله شسته شود.

13 -شستشوی مرتب لوله قبل و بعد از گاواژ باعث پیشگیری از انسداد لوله 
می شود. 

14 -قبل از تمام شدن آب، لوله معده را با فشار انگشتان ببنديد و سرنگ را از 
لوله معده جدا کنید. پیستون را داخل سرنگ قرار دهید و مجدداً سرنگ را به 
سر لوله وصل کنید تا از ورود هوا به داخل معده جلوگیری شود. سپس بیمار 

را به مدت 30 دقیقه در همان وضعیت قرار دهید
زمانی میرسد که تغذيه برای بیمار يا سالمند در منزل که پرستار از مرکز مشاوره 
خدمات پرستاری در منزل اعزام شده  از طريق بلع طبیعی امکان پذير نخواهد 
بود و جبرا نیاز به تغذيه الزم است . راهکاری وجود دارد از طريق سوند معده 
يا NGTUBE که گذاشتن اين لوله میتواند در زمانی کوتاه مواد غذايی الزم 

برای بیمار يا سالمند در منزل را تامین نمايد .
مرصع محمدی نژاد)بیمارستان خاتم االنبیا(

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ارزوئیه

ثبت تحديد حدود ملک مشروحه ذيل واقع در  قانون  ماده 14  به موجب 
محدوده قطعه 1 بخش 41 کرمان حوزه ثبتی شهرستان ارزوئیه از ساعت 9 

صبح  در تاريخ مقرر ذيل بعمل خواهد آمد.
قطعه يک بخش 41 کرمان

علییار  فرزند  شرفی  ابوالقاسم  آقای  اصلی   –  36 از  فرعی   268 1-پالک 
در  واقع  مترمربع   453/15 مساحت  به  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ يک 

شاهماران خیابان امام جنب دبستان خديجه کبری 
روز سه شنبه 98/10/17

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد به صاحبان امالک و مجاوران پالک 
های فوق الذکر به وسیله اين آگهی اعالم می گردد که در روزهای مقرر 
در محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر يک از مالکین يا قائم مقام قانونی 
آنان در موقع تحديد حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15-قانون ثبت ملک 
اعتراض  و  تحديد  مجاورين  از طرف  اظهار شده  و حدود  با حضور  آنها 
مجاورين و صاحبان امالک و دارندگان احتمالی حقوق ارتفاقی وفق ماده 
روز   30 مدت   به  تحديدی  صورتمجلس  تنظیم  تاريخ  از  ثبت  قانون   20
پذيرفته و معترض بايد وفق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت يکماه 
مرجع  به  را  دادخواست خود  محل  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاريخ  از 
ذيصالح قضائی تقديم نمايد ضمناً حقوق ارتفاقی احتمالی امالک مذکور 
در آگهی به موجب ماده 56 آئین نامه قانون ثبت به عمل خواهد آمد در 
غیر اينصورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسلیم 
نمايد اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعايت مقررات 

ادامه می دهد.
تاريخ انتشار:  روز چهارشنبه 98/9/20

سعید نظری – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
دوم  1395/12/23هیأت  139560319013001089مورخ  شماره  راي  برابر  رسمي  سند  فاقد 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای احسان مهدی پور فرزند 
حمدا... به شماره شناسنامه 244 صادره از رابر در ششدانگ  يک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی 
از پالک  از 12- اصلی مفروز و مجزی شده  مترمربع پالک 4196 فرعی  به مساحت 167/40 
1043 فرعی از 12-اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان امام خامنه ای کوچه 4 
خريداری از مالک رسمی  آقای اسدا...مهدی پور مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم 
انقضاي  بديهي است در صورت  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايي  را  اعتراض، دادخواست خود 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/11
محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف111(

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای پوريا دهقانی نماينده بانک ملت مالک ششدانگ کارگاه پالک 3 فرعی از 1993-اصلی 
قطعه 1 بخش 40 کرمان واقع در بافت شهرک صنعتی که سند مالکیت آن بشماره چاپی 043167 
به نام آقای عباس دانشی صادر و تسلیم گرديده و در ادامه به موجب سند انتقال اجرائی شماره 
است   آمده  در  ملت  بانک  ملکیت  به  اجرائی  انتقال  به صورت  دفتر 45   031385/24-162904
به  مالکیت پالک مزبور  تسلیم يک برگ شهادت شهود تصديق شده مدعی است سند  ضمن 
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 الف110(
تاريخ انتشار:98/9/20 

محمدمحسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت  



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدير مسئول : فريدون منظري توکلي 09133470537

سردبیر : حسام منظري توکلي 09133473576 
طراح و گرافیست: ابوالحسن منظري
خبرنگار : محمد علی منظری توکلی
لیتوگرافی و چاپ  : چاپ کارمانیا

دفتر بافت : خیابان امام جنب بانک توسعه تعاون تلفن: 42429119 خانم امیني
دفترکرمان: خیابان آيت ا...صالحی ابتدای کوچه شماره 10 خانم افضلی 32519744  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_365@yahoo.com

شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماينده 
ارزويیه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

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

سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  به گزارش حکمت 
مدير  زاده  لطفعلی  کرمان،  استان  کشاورزی  جهاد 
استان  های  گلخانه  سطح  گفت:  سازمان  اين  باغبانی 
کرمان در حال حاضر بالغ بر 2500 هکتار می باشد که 
از اين نظر در کشور رتبه دوم سطح  گلخانه ها را دارا 
می باشد  که اکثر ا نیز به زير کشت محصوالت سبزی 

و صیفی می باشد.
بالغ  استان   وی تصريح کرد: سطح زير کشت شمال 
مقدار 175 هکتار  اين  از  باشد که  بر 200 هکتار می 
به سبزی و صیفی و 25 هکتار به گل و گیاهان زينتی 
زير  نظرسطح  از  استان  شمال  و  است  يافته  اختصاص 

کشت گلخانه ای رتبه 14 قرار دارد.
گلخانه  هکتار   200 از  کرد:  خاطرنشان  زاده  لطفعلی 
بالغ بر 44 هکتار از  سطح زير کشت در شمال استان 
گلخانه ها  هیدروپونیک می باشدکه 38 هکتار آن به 
کشت محصوالت سبزی و صیفی و 6 هکتار به کشت 

گل رز اختصاص يافته است.
در   سطح  واحد  در  عملکرد  لحاظ  از  گفت:  وی 
بطور  صیفی  و  سبزی  محصوالت  خاکی  کشتهای 
و  کیلوگرم   20 الی   15 مربع  متر  هر  ازای  به  متوسط 

الی   30 از  هیدروپونیک  کشتهای  در 
برداشت  مربع   متر  در  40کیلوگرم 
رز  گل  مورد  در  و  گیرد  می  صورت 
کشتهای  عملکرد  نیز  بريده  شاخه 
های  کشت  از  باالتر  هیدروپونیک 

خاکی می باشد.
ابراز  ادامه  اين سازمان در  باغبانی  مدير 
کشتهای  احداث  های   هزينه  داشت: 
درصد    40 الی   30 هیدروپونیک 
باشد  می  خاکی  کشت  به  نسبت  بیشتر 
کشت،  های  بسترهای  به  مربوط  که 

سیستمهای تغذيه و ... می باشد.
در  احداث  هزينه  داشت:  اظهار  وی   
از  بیشتر  هیدروپونیک  ها  مورد گلخانه 

واحد  در  عملکرد  اينکه  بدلیل  ولی  باشد  می  خاکی 
هزينه های  باشد  می  باال  در چنین کشتهای  نیز  سطح 
تر و در آمد  پايین  نسبت  به همین  نیز  تولید محصول 
دوره  نتیجه  در  و  گردد  می  حاصل  باالتری   زايی 

بازگشت سرمايه نیز کوتاهتر است.
اينکه  بدلیل   کرد:  خاطرنشان  پايان  در  زاده  لطفعلی 

بصورت  محصول  تغذيه  هیدروپونیک  کشتهای  در 
کود  مصرف  و  گردد  می  انجام  دقیق  و  شده  کنترل 
تر  تر و سالم  انجام و گیاه قوی  منظم   های بصورت 
از  استفاده  عدم  بدلیل  کمتر  سموم  مصرف  به  نیاز  و 
خاکزی    بیماريهای  و  آفات  بردن  ازبین  جهت  سموم 

محصول سالم تر می باشند .

مدير جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: جلسه 
تولیدات گیاهی با محوريت گندم با حضور آهنگری 
شهرستان،کشاورزان  بذری  ،پیمانکاران  زراعت  مدير 
گیاهی  تولیدات  وکارشناسان  مراکز  ،مسئولین  پیشرو 
ارزوئیه  مديريت جهاد کشاورزی شهرستان  محل  در 

برگزار گرديد.
امیری با اشاره به  مسائل ومشکالت برداشت گندم در 
سیلو جهت   موقع  به  تخلیه   قبیل عدم  از  قبل  سالهای 
به  برداشتی وعدم پرداخت  جايگزينی وتحويل گندم 
موقع پول گندمکاران گفت: خوشبختانه با پیگیريهای 
شده  برطرف  امروزه  مشکالت  اين  وجدی  مستمر 
با  کشاورزان  قرارداد  ضمن  جاری  زراعی  سال  در  و 
گندم  پول  ساعت   48 ظرف  ماکارونی،  شرکتهای 
به  تضمینی  قیمت  از  باالتر  درصد   10 با  کشاورزان 

فروش می رسد.
وی افزود:خوشبختانه بذری که در اين شهرستان تولید 

رانیز   همجوار  استانهای  وحتی  نیازشهرستان  میشود 
بذری  تولید  برای  کنیم  می  وتالش  نمايد  می  تامین 
با کمیت وکیفیت وعاری از بیماری ودر مزارعی که 
سال قبل آلوده به بیماری لکه باکتريايی گندم بودند به 
دلیل جلوگیری از شیوع بیماری، کشت گندم صورت 
امیری خاطر نشان کرد: مقرر گرديد  بذر  نمی گیرد 
مورد نیاز شهرستان در خود شهرستان تولید تا سالمت 
ساير  از  بذر  کردن  وارد  نیازمند  گرددو  تامین  بذر 
استانها نشويم زيرا با ورود بذر از ساير شهرستان  شیوع 

آفات وبیماريها را به دنبال دارد
در اين جلسه آهنگری مدير زراعت استان گفت:تولید 
بذر بسیار مهم است گندم دوروم شهرستان ارزوئیه از 
مطلوب  بسیار  دانه  وعملکرد  ،پروتئین  کیفیت  لحاظ 
با  بذر  يک  عنوان  به  اکنون  که  است  شده  گزارش 
کیفیت برند شده است وبستر مناسبی برای درآمدزايی 
اين محصول در شهرستان با قرارداد با صنايع ماکارونی 

فراهم گرديده است.
وی افزود:نبايد اجازه بدهیم که اين فرصت به تهديد 
تبديل شود چرا که يکی از دغدغه های ما عدم تامین 
نگران  اينک  بايد  وکشاورزان  است  آينده  سال  بذر 
خود  بذر  میخواهد  نیز  بعد  سال  زيرا  بذرباشد  تامین 
اين  نبايد  پس  بدهد  ماکارونی  شرکتهای  تحويل  را 
برد  راباال  بايد کیفیت گندم  داد  از دست  را  موقعیت 
اين  وتداوم  ثبات  ماباشد  کنار  در  ی  بذر  کمیته  اگر 
بذر روی  داريم وبذری که گواهی کمیت  قراردادرا 
از کیفیت  واگر  است   ايرادی  فاقد هرگونه  باشد  آن 
تولید غفلت کنیم رقبايی وجود دارند که اين فرصت 
را از ما میگیرند  پس با باال تولید تولید وافزايش کیفیت 
از اين فرصت استفاده کنیم زيرا شرکتهای ماکارونی 
نیاز جدی به بذر شهرستان ارزوئیه دارند  وقرار گرفتن 
تولید  برای  را  بستری  قرارداد  اين  بذر در کنار  کمیته 

بذر با کیفیت وگواهی شده فراهم میکند.

 جلسه تولیدات گیاهی با محوریت تولید گندم در ارزوئیه برگزار شد

22درصد گلخانه های شمال استان کرمان هیدروپونیک می باشند

از  بافت  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
برنامه ريزی شده و  بازديدهای مستمر و 
يا سرزده کارشناسان نظارت بر بهداشت 
فعالیت  برنحوه  شبکه  اين  عمومی 

کشتارگاه طیوراين شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی 
گفتگو  ر ی د مجد ا يا پو کتر د ، فت با
جهت  کرد:  عنوان  باخبرنگارحکمت  

اطالع همشهريان عزيز، گوشت  مرغ  تولیدی کشتارگاه 
طیور پرناز که در مراکز مجاز اين شهرستان عرضه شده، 
از سالمت  کامل برخوردار بوده و شبکه دامپزشکی بافت 
نحوه  بندی،  بسته   ، فرآيند های کشتار  انجام صحیح  بر 

توزيع صحیح محصوالت تولیدی و رعايت 
مستمر  نظارت  کشتارگاه  اين  سرد  زنجیره 

دارد. 
اين مقام مسئول  به  شهروندان  اطمینان  داد:  
تحت نظارت  مرغی که  و گوشت  تخم مرغ  
می شوند،  مصرف  چرخه   دامپزشکی  وارد 
بوده  و تحت  نظارت  فاقد هرگونه  بیماری 
کارشناسان  و  ناظران  دامپزشکی  کامل 
گرامی  مصرف کنندگان  وی تأکیدکرد:  می باشد. 
 فرآورده های  خام  دامی مورد نیاز خود را به  ويژه  گوشت 
تحت  و  مراکز  مجاز  از  مرغ  مصرفی  خود  را  و  قرمز 

 نظارت دامپزشکی  خريداری  نمايند.

استاد دانشگاه و مؤلف و پژوهشگر حوزه سیاسی عنوان 
کرد که دانشجو دغدغه آگاهی و آگاهی سازی دارد و 
جوان بودن و تمسک به علم دانشجويان، آنان را از ديگر 

اقشار متمايز می کند.
به مناسبت  بافت،  از  آنا  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
گرامیداشت روز دانشجو مراسمی با حضور دانشجويان 
استادان،  از  بافت و جمعی  و حضور مسئوالن شهرستان 
دانشجويان و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت 

در سالن پیامبر اعظم)ص( اين دانشگاه برگزار شد.
در  سیاسی  حوزه  پژوهشگر  و  مؤلف  و  دانشگاه  استاد 
علم  به  تمسک  و  »جوان بودن  کرد:  اظهار  مراسم  اين 
قول  به  و  می کند  متمايز  اقشار  ديگر  از  را  دانشجويان 
اگر  که  است  جامعه  مؤذن  مانند  دانشجو  بهشتی  شهید 
اذان نگويد نماز مردم قضا می شود يعنی دانشجو دغدغه 

آگاهی و آگاهی سازی دارد.«
احمد دهقان افزود: »دوران دانشجويی دوران تحول ساز 
شگرف  علمی  تحوالت  امروز  است.  تحول آفرين  و 
جمهوری اسالمی در بستر دانشگاه رقم خورده است و 
اگر در حوزه نانو، انرژی هسته ای، سلول های بنیادين و ... 

جهش بااليی داريم از دانشگاه سرچشمه می گیرد.
گوهر  و  مؤذن  به عنوان  »دانشجو  کرد:  خاطرنشان  وی 
ناب جامعه بايد مطالبه گر باشد، همان گونه که مقام معظم 
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بر رشد علمی 
دانشجويان  جايگاه  تا  داشتند  تأکید  جوانان  به  توجه  و 
برجسته شود.« امان اهلل بامری فرمانده سپاه بافت هم در اين 
مراسم به پیشینه استکبارستیزی 16 آذر به بدعهدی های 
آمريکا در طول 60 سال اخیر اشاره کرد و توصیه مقام 
معظم رهبری مبنی بر توجه به توانايی های داخلی و بومی 

را بااهمیت برشمرد.

آگهی مزایده شماره 5098091732000004 )نوبت اول(
ابوريحان واقع  نظر دارد ملک مدرسه  ارزوئیه در  مديريت آموزش و پرورش شهرستان 
در سلطان آباد به مدت 3 سال از طريق مزايده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اجاره دهد.
زمان انتشار در سايت:1398/09/20 

مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهی تا تاريخ 1398/9/30
نحوه دريافت اسناد مزايده:از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

از   1398/9/30 مورخ  اداری  وقت  پايان  تا  مزايده:حداکثر  اسناد  ارسال  و  تکمیل  مهلت 
طريق سامانه ستاد 

دفتر مديريت  مزايده:ساعت 8 صبح مورخ 1398/10/1 در محل  اسناد  بازگشايی  تاريخ 
آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

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

مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

استاد دانشگاه و مؤلف و پژوهشگر حوزه سیاسی:

دانشجو دغدغه آگاهی و آگاهی سازی دارد

نظارت  شبکه  دامپزشکی بافت  بر فعالیت کشتارگاه صنعتی طیور این شهرستان

مهمان جلسه : جناب آقای مهندس اسالمی 
وزير محترم راه و شهرسازی

مهرداد  سوی  از  شده  مطرح  موضوعات  
نماينده استان کرمان در شورای  امینی زاده 
قرار  پیگیری  دستور  در  که  استانها  عالی 

گرفت
سیرجان-بافت- ريلی  خط  پیگیری   )1

گذشته  های  پیگیری  به  توجه  با  کرمان 
موقعیت  و  فوالد  کارخانه  افتتاح  به  نظر  و 
مطالبات  از  که  منطقه  گردشگری 
باشد می  منطقه  شريف  مردم   عمومی 
بافت-ارزويیه- ريلی  خط  پیگیری   )2

به  با توجه محصوالت کشاورزی و   حاجی آباد 
اقتصادی  بست  بن  از  خروج  و  منطقه  مبرم   نیاز 
باندهای  احداث  روند  در  تسريع  دستور   )3
سیرجان)با  بافت-   ، بافت-کرمان  دوم 
،بافت-  فوالد(  کارخانه  افتتاح  به  توجه 
حجم  کاهش  آباد)  حاجی  ارزويیه،ارزويیه 
بزنجان   ، جیرفت   - رابر   ،  ) سیرجان  ترافیک 
موجود  باندهای  خیز  حادثه  نقاط  رفع  و   -رابر 

-بافت-کرمان بندر  آزادراه  تکلیف  تعیین   )4 
5( دستور پیگیری آسفالت جاده های روستاهای 
شهرستان ازجمله محورهای  آهوئیه -چغارچوئیه 
-سفیدابراهیمی-هارموئیه  پهن  سنگ  محور   ،
در  زيرسازی  اجرای  به  توجه  با  چهارکشت   -
سنوات گذشته محور روستای صالح آباد ،محور 

روستايی رودخانه سلطانی 
های  شهرداری  به  رايگان  قیر  اختصاص   )6

توجه  با  رابر  و  ،ارزويیه  بزنجان   ، بافت 
شهرها  اين  در  کمربندی   وجود  عدم  به 
بار  حمل  های   تريلی  و  کامیونها  تردد  و 
به  آسیب  باعث  که  شهرها  اين  مرکز  از 
 زيرساخت ها و آسفالت خیابانها می شود،

ساکنان  مشکالت  حل  درخواست   )7
مسکن نور شهرستان بافت 

بافت-بزنجان  محور  آسفالت  روکش   )8
راه  سه  ( حدفاصل  بزنجان  محورجنوبی   (

انجرک تا شهر بزنجان
9( تسريع در اجرای طرح بازآفرينی شهری 
در شهرهای بافت،رابر،ارزويیه و بزنجان با 

توجه به نیاز مبرم اين شهرها 
کرمان  ريلی  خط  فرسودگی  از  گاليه  ابراز   )10
بخصوص  ريلی  نقل  و  حمل  ناوگان  و  -يزد 
تاخیرات گاها سه  باعث  مسافربری که  قطارهای 

چهار ساعته و نارضايتی مردم شده
مهرداد امینی زاده  نماينده استان کرمان در 
شورای عالی استانها عضو شورای اسالمی شهر 
بافت

گزارش صحن علنی اجالس شورای عالی استانها مورخ 23/08/98

حضور  با  کرمان  استان  شنای  هیأت  انتخاباتی  مجمع 
شد.  برگزار  شنا  فدراسیون  رئیس  رضوانی  محسن 
کسب  برای  کريمی  و  دامغانی  آقايان  جلسه  اين  در 
جايگاه رياست هیأت شنای استان کانديد شدند. پس 
انتخابات کاوه کريمی با کسب 17 رأی  از برگزاری 
از 17 نفر حاضر برای مدت چهار سال به عنوان رئیس 

هیأت شنای استان کرمان انتخاب شدند 
در اين مراسم رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 
چهار  عملکرد  به  گريزی  ايران  اسالمی  جمهوری 
و گفت:  زد  هیئت  اين  رئیس  قبل کاوه کريمی  سال 
کريمی طی چهار سال گذشته خیلی زحمت کشیده و 
مهمترين نکته ای که توانسته طی اين مدت به وجود 
آورد، آرامشیست که در شنا وجود دارد، طوری که 
هم اکنون کل خانواده ی شنا دور هم جمع هستند و 

برای پیشرفت اين رشته تالش می کنند.
رضوانی بحث استخر و سخت افزار را مشکل بزرگ 
زودی  به  کرد:  امیدواری  ابراز  و  دانست  کرمان  آبی 

اين مسئله در استان پهناور کرمان حل شود.
او افزود: همیشه کرمان در رشته واترپلو ملی پوش و 
امیدوارم  و  داشته  خوبی  روزهای  شیرجه  و  شناگران 
بخش  در  هم  باز  و  شود  خیر  منشأ  روزی  مسئله  اين 

بانوان و آقايان اين اتفاق میمون و مبارک بیفتد.

های  کالس  برگزاری  و  ها  میزبانی  گرفتن  رضوانی 
آموزشی مربیگری را از مهمترين اقدامات انجام شده 

در هیئت شنای استان عنوان کرد.
استان  شنای  فدراسیون  ريیس  کريمی  کاوه  آقای 
کرمان نیز در اين مراسم گزارشی از عملکرد چهارساله 

خود در توسعه ورزش قهرمانی بشرح زير پرداخت :
استخر   ( واترپلو  و  شنا  قهرمانی  پايگاه  اندازی  -راه 

شهید نشاط ( 
- برگزاری کالس آموزش برنامه نويسی و علم تمرين 

برای مربیان بخش بانوان استان 
- انتخاب هیات شنای استان کرمان به عنوان يکی از 6 

پايگاه قهرمانی و استعداد يابی شنا در کشور 
- انتخاب هیات شنای استان کرمان توسط فدراسیون 
توسعه ورزش  امر  برتر کشور در  عنوان هیات  به  شنا 

شنا در سال 97  
های  پايگاه  بعنوان  استخری  های  تیم  اندازی  راه   -

کمکی هیات در امر توسعه قهرمانی

کاوه کریمی رئیس هیات شنای استان کرمان شد


