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بافت

اداره تبلیغات اسالمی در ۴ شهرستان جنوبی 
کرمان دایر می شود                                     2

باستانی  مسابقات  و  ورزشی  المپیاد  اختتامیه 
های  زندان  مرد  مددجویان  ای  زورخانه  و 
استان کرمان                                                ۴

مهدویت        مباحث ضروری  به  پرداختن  لزوم 
۴

امنیت رکن مهم برگزاری انتخابات است
 3

مراقب مهندسی مطالبات مردم توسط دشمن 
باشیًم                                                             2

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

در  را  مردم  حداکثری  مشارکت  کرمان  استاندار 
مشارکت  گفت:  و  دانست  اهمیت  حائز  انتخابات 
نظام را دارد و  از  پشتیبانی  پیام  انتخابات  مردم در 

نشان دهنده رابطه قوی و يکپارچه مردم است.
اداری  شورای  نشست  در  روز  فدائی  محمدجواد 
انتخابات  مساله  اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  استان 
است  آن ها  انتخاباب حق  در  مردم  افزود: حضور 
باشند؛  داشته  هم  کمی  مشارکت  مردم  اگر  و 

نمايندگان مجلس انتخاب می شود.
است  مهم  بسیار  انتخابات  رويداد  کرد:  بیان  وی 
نسبت  بايد  و  می دهد  رخ  جاری  سال  پايان  در  و 
به آن به لحاظ تدارکاتی و فراهم کردن امکانات 

همکاری کرد.
بسیار  همکاری  و  تعامل  گفت:  کرمان  استاندار 
مطلوبی بین  سیستم نظارتی انتخابات در اين استان 
انتخاب  برگزاری  سبب  مهم  اين  که  دارد  وجود 
قدردانی  حوزه  اين  مديران  از  و  می شود  خوب 

می کنم.
اظهار  و  کرد  تاکید  انتخابات  سالمت  بر  فدائی 
برگزار شود  به  گونه ای  بايد  انتخابات  اين  داشت: 
که هیچ شک و شبهه ای در آن وجود نداشته باشد.

از مراحل اجرايی  بودن را يکی ديگر  قانونی  وی 
انتخابات عنوان و تصريح کرد: بايد در چارچوب 
قانون حرکت کنیم و خودمان را مقید می دانیم که 

اين مهم اجرايی شود.
با ساليق  نامزدها  اينکه  به  با اشاره  استاندار کرمان 
مختلف در انتخابات حضور دارند خاطرنشان کرد:  
انتخابات سبب نشاط سیاسی و انسجام ملی می شود 
استفاده  اهداف  اين  برای  فرصت  اين  از  بايد  که 

کرد.

شهید   200 و  يکهزار  يادواره  برگزاری  از  وی 
و  داد  خبر  کرمان  در  ماه  بهمن  سوم  در  عشاير 
گفت: مديران استانی در برگزاری اين رويداد مهم 

مشارکت داشته باشند.
سريال  از  عظیمی  بخش  تهیه  به  اشاره  با  فدائی 
اين  کرد:  خاطرنشان  کرمان  در  فارسی  سلمان 
اقدام يک رويداد فرهنگی مهم در استان است و 
درخواست هايی که در راستای تهیه اين سريال به 

ادارات داده شده، انجام شود.
استاندار کرمان با اشاره به اينکه مسئوالن و مديران 
زيادی  دقت  بايد  تصمیم گیری ها  و  اقدامات  در 
داشته باشد زيرا اين  تصمیمات به سرنوشت مردم 
واقعیت  با  تصمیمات  برخی  افزود:  می شود  ختم 
بلکه ضد  نمی شوند  تنها خدمت  نه  نیستند؛  منطبق 

خدمت به شمار می آيند.
وی با اشاره به اينکه خداوند در موارد متعددی از 

خسران و زيان نام برده است گفت: بیشترين ضرر 
کاری  می کنیم  فکر  که  می افتد  اتفاق  زمانی  در 
يکی  و  نیست  درست  که  حالی  در  است  درست 
با يک  است که  اين  و خسارت  از وجوه خسران 
تصمیم اشتباه به خود و جامعه ضرر وارد می کنیم.

فدائی تصريح کرد: اين تذکر را به خود و مديران 
با  را  تصمیمات  واقعیت ها  بر  منطبق  که  می دهم 
قوانین  چارچوب  در  و  مشورت  خدا،  بر  توکل 
انجام دهیم تا خسارت به خود و جامعه وارد نکنیم.

مطلوبی  اقدامات  اينکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
کرد:  خاطرنشان  است  شده  انجام  استان  اين  در 
به  جمهوری  رئیس  سفر  در  خوبی  پروژه های 
اشتغال  برای رفع مشکالت و  افتتاح شد و  کرمان 
مردم بايد پروژه های جديدی افتتاح شود و مديران 

در اين زمینه نیز بايد همفکری کنند.

تشکیل اتاق فکر اشتغال شهرستان 
بافت

با توجه به اينکه اشتغال همواره يکی از مسائل اصلی 
اشتغال  ايجاد  باشد و در راستای  در سطح جامعه می 
فرصت های شغلی در سطح شهرستان اتاق فکر اشتغال 

با محوريت اهداف زير تشکیل گرديد:

بخش  گذاران  سرمايه  و  کارآفرينان  1-شناسايی 
خصوصی 

2- جذب ايده ها و طرح های جديد کسب و کار به 
منظور جلوگیری از خروج منابع خام از شهرستان 

هماهنگ  و  گذاری  سرمايه  های  فرصت  معرفی   -3
سازی کسب و کار با شرايط اقتصادی شهرستان 

4- گسترش بنگاههای زود بازده
به سمت شهرهای  از مهاجرت جوانان  5- جلوگیری 

بزرگ 
6- راه اندازی کسب و کارهای تبديلی که از تمامی 
گردد  می  دعوت  نظر  و  ايده   دارای  و  مشتاق  افراد 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  به  مراجعه  ضمن 
نظرات و طرح های خود را ارئه نمايند تا در جلسات 

اتاق فکر با دعوت و حضور ايشان مطرح گردد

استاندار کرمان :

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پشتیبانی 
از نظام است

آگهی مزایده شماره 
509809173200000۴  )نوبت دوم(

دارد  نظر  در  ارزوئیه  پرورش شهرستان  و  آموزش  مديريت 
ملک مدرسه ابوريحان واقع در سلطان آباد به مدت 3 سال 
تدارکات  سامانه  از  گیری  بهره  با  عمومی  مزايده  طريق  از 
الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به صورت الکترونیکی 

اجاره دهد.
زمان انتشار در سايت:1398/09/20 

تاريخ  تا  تاريخ درج آگهی  از  اسناد مزايده:  مهلت دريافت 
1398/9/30

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

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

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

شهرستان ارزوئیه 
و  برگزاری  توضیحات  و  عمومی  شرايط  از  آگاهی  جهت 
setadiran.( ساير اطالعات مزايده به سامانه ستاد به نشانی

ir( مراجعه شود.
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

آگهی مزایده 
شهرداری بافت  در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر  امالک 
تعمیرگاه قديم واقع در خیابان آيت اهلل غفاری ،ب-  شهرداری الف- 
سايت غرفه  های بازارچه میوه و تره بار)سیزده غرفه( ج- سايت غرفه 
های بازارچه میوه و تره بار )پنج غرفه(  را از طريق مزايده   به افراد واجد 
آيد  می  به عمل  دعوت  متقاضیان  کلیه  از  .لذا  دهد.  اجاره  به  الشرايط 
حداکثر تا پايان وقت اداری 98/10/12  جهت دريافت اسناد مزايده به 

امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمايد .
شرایط مزایده:

1- سپرده شرکت در مزايده برای هر يک از موارد فوق به مبلغ ده میلیون 
ريال می باشد که بايستی به صورت واريز به حساب 0108181100005 
ارائه  به صورت  يا  و  بافت  ملی شعبه  بانک  نزد  بافت  سپرده شهرداری 

ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
2- در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده 

آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
از  بعد  که  پیشنهاداتی  يا  و  مشروط،ناقض  مخدوش،  پیشنهادات  به   -3

تاريخ درج شده در اسناد مزايده ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.
4- بديهي است شرکت درمزايده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و 
تکالیف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات 

مجاز و مختار است.
5- هزينه نشر اگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

6- جلسه رسیدگی به پاکات روز شنبه 98/10/14  در محل اين شهرداری 
تشکیل خواهد شد.

علی خدادادی شهردار بافت                             
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مديرکل سابق تبلیغات اسالمی استان کرمان:
اداره تبلیغات اسالمی در ۴ شهرستان جنوبی 

کرمان دایر می شود

تبلیغات اسالمی استان کرمان گفت: در چهار شهر  مديرکل سابق 
اداره  کردن  داير  حال  در  نیز  قلعه گنج  و  راور  فارياب،  ارزوئیه، 

تبلیغات اسالمی هستیم.
ديدار  در  يکشنبه  صبح  امروز  جاللی  علی  السالم  حجت 
حجت االسالم قومی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور با مجامع 
کرمان  داشت:  بیان  کرمان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  فرهنگی 
پهناورترين استان کشور با 23 شهرستان است که در 19 شهرستان 

اداره تبلیغات اسالمی داير است.
وی ادامه داد: در چهار شهر ارزوئیه، فارياب، راور و قلعه گنج نیز در 

حال داير کردن اداره تبلیغات اسالمی هستیم.
زرند  و  سیرجان  رفسنجان،  شهرستانهای  در  کرد:  تصريح  جاللی 
چند سالی بحث خشکسالی داشتیم به صورتی که روحانیون در حال 
را  ما  نیرو  بحث  در  دارم  تقاضا  که  هستند  روبرو  مشکل  با  حاضر 

ياری کنید.
وی ضمن تشکر از همکاران خود در تبلیغات اسالمی گفت: طی 
اين چهار ماه کوچکترين مشکلی در اين اداره نداشتیم و از اين به 
بعد هم همه به کمک حقانی مديرکل جديد تبلیغات اسالمی استان 

کرمان می آيیم.
استان  اسالمی  تبلیغات  مديرکل  معارفه  و  توديع  آيین  امروز  ظهر 
کرمان با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور برگزار می 

شود.

کشف 529 کیلوگرم حشیش در عملیات پلیس ارزوئیه
کیلوگرم   529 کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
در  متهم   2 دستگیری  و  ترياک  کیلوگرم   55 و  حشیش 

عملیات ماموران شهرستان ارزوئیه خبر داد.

به گزارش حکمت به نقل از پايگاه خبری پلیس، سردار 
با  مبارزه  پلیس  ماموران  داشت:  اظهار  ناظری  عبدالرضا 
موادمخدر و پاسگاه انتظامی دولت آباد شهرستان ارزوئیه 
دولت آباد  محور  در  عبوری  خودروهای  کنترل  حین 
کیلوگ   529 پژوپارس  سواری  دستگاه  از يک  صوغان 
حشیش و 55 کیلوگرم ترياک کشف و 2 متهم را دستگیر 

کردند.
با  پلیس  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
تمام توان در راستای تأمین نظم و امنیت و ارتقای احساس 
شهروندان  داشت:  بیان  می کند،  تالش  شهروندان  امنیت 
و  موادمخدر  قاچاقچیان  با  بی امان  و  جدی  مبارزه  در 
سوداگران مرگ ياری گر پلیس بوده و می توانند اخبار و 
گزارش های خود را از طريق  شماره تلفن 110 به پلیس 

اطالع دهند.

بیان نکاتی  با  حجت االسالم نصراله پور 
کلیدی در خصوص صالحیت داوطلبان 
اين  مهم  مسئله  گفت:  يازدهم  مجلس 
است آيا نماينده مجلس نظارت را وظیفه 
به  يا نه؟ امروز در مجلس  خود می داند 

مدرس ها نیاز داريم.
با  پور  نصراله  جواد  االسالم  حجت 
داوطلبان  بررسی صالحیت  ايام  به  اشاره 
سنگینی  وظیفه  گفت:  يازدهم  مجلس 
بايد  و  است  نگهبان  شورای  عهده  به 
هايی  وعده  حتی  و  ها  ديدگاه  سوابق، 
که نمايندگان در دور قبل دادند بررسی 

شود.
امام جمعه ارزوئیه با بیان اينکه مسئله مهم 

وظیفه  را  نظارت  مجلس  نماينده  آيا  است  اين 
دانست  می  اگر  البته  که  نه؟  يا  داند  می  خود 
فجايع اخیر در اقتصاد کشور رخ نمی داد و زمینه 
برای فتنه امنیتی فراهم نمی شد؛ تأکید کرد: بايد  
نسبت به کسانی که به زيرساخت های کشور و 

اعتماد مرم آسیب می زنند، نظارت داشت.
عملکرد  بر  بايد  مجلس  نماينده  داد:  ادامه  وی 
می  تصمیم  الساعه  خلق  که  جمهور  ريیس 
که  معدن  و  صنعت  در  و  ها  گرانی  بر  گیرد؛  
ايران خودرو و ديگران هر وقت خواستند هوس 
و  بازار  ثبات  زدن  هم  بر  و  ها  قیمت  باالبردن 

آرامش مردم را نداشته باشند و... نظارت کند.
بايد  نگهبان  شورای  کرد:  تأکید  پور  نصراله 
بعضی  زيرا  بگیرد  نظر  در  هم  را  افراد  گذشته 
شوند  می  اسرايیل  و  آمريکا  تريبون  نمايندگان 
حرف  و  ريزند  می  دشمن  آسیاب  به  آب  و 
مزدور  های  رسانه  و  آمريکا  صدای  که  هايی 

در  نماينده  زبان  از  گاهی  زنند  می  صهیونسیتی 
های کثیف  پول  می شود؛ ضمناً  شنیده  مجلس 
مسائل  نیز  و  شود  بررسی  بايد  هم  بادآورده  و 
مالی ستادها و حامیان آنها بايد مشخص و شفاف 

باشد.
در  بود  مواظب  بايد  اينکه  بر  تأکید  با  وی 
مردم  های  خواسته  دشمن  رو  پیش  انتخابات 
افزود:  کند؛  می  مهندسی  را  آنان  مطالبات  و 
نفت،  بدون  بودجه  اشتغال،  اقتصادمقاومتی، 
قاچاق،   از  جلوگیری  تولیدکننده،  از  حمايت 
مردم  مطالبات  بايد  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
باشد؛ در انتخابات پیش رو شعار انتخاباتی يک 
عده ای حجاب اجباری و طرح مسائلی است که 
خیانت  سازی  خصوصی  با  را  کارگران  حقوق 

بار له کردند.
روحیه  لزوم  بر  تأکید  با  ارزوئیه  جمعه  امام 
قوه  که  امروز  گفت:  جوانان  در  عدالتخواهی 
قضائیه با حلقوم های حرام خورده برخورد می 

کند يک عده مدعی شدند که چرا؟ لذا 
مطالبه  و  خواهی  عدالت  رويه  جوانان 
پمپاژ  روز  امروز،  کنند؛  زنده  را  گری 
عدالتخواهی  و  گری  مطالبه  روحیه 
است و مردم بايد به داد برسند که چرا 
برخورد  نجومی  های  فیش  با  مجلس 
نکرد؟ 4 هزار نفر از فرزندان مسئوالن 
و  برند  می  سر  به  کشور  از  خارج  در 

کسی مطالبه گری نمی کند.
وی افزود: امروز در مجلس به مدرس 
در  را  انقالبی  جوانان  داريم؛  نیاز  ها 
که  آنهايی  زيرا  کنید  انتخاب  شهرها 
خرند  می  رأی  و  اندازند  می  سفره 
نیستند؛  دولت  برای  خوبی  ناظر  بعداً 
همانگونه که مجلس فعلی، وکیل الدوله است و 
توجیه گر بی تدبیری ها دولت؛ پس بايد کاری 
نماينده  نشوند؛  انتخاب  بلندگوهای دشمن  کرد 
بینای  بايد زبان مطالبه گر ملت و چشم  مجلس 

امت باشد.
آبان  اغتشاشات  از  تأسف  ابراز  با  پور  نصراله 
با بی تدبیری، دشمِن آماده جوخه های  ماه که 
ترور را وسط خیابان برد و هزاران نفر خسارت 
می  جمهور  ريیس  نهايت  در  افزود:  ديديند؛ 
متوجه  جمعه  صبح  هم  من  گويد  می  و  خندد 
شدم بنزين گران شده؛ اين توهین به مردم است، 

چطوز از طرح استراتژيک خبر نداشتند؟!
نتیجه نداشتن ثبات اعتقادی و  بیان اينکه  با  وی 
سیاسی؛ بی ثباتی امنیتی و اقتصادی است؛ تأکید 

کرد: مسئولین حق توهین به مردم ندارند.

انتقال 101 کیلوگرم  قاچاقچیان در  ناکامي 
مواد مخدر 

ماموران  تالش  با  گفت:  ارزوئیه  انتظامي  فرمانده 
در  موتورسوار  قاچاقچي   2 شهرستان،  انتظامي 
ماندند.  ناکام  مخدر  مواد  کیلوگرم   101  انتقال 
به  تنها  انتظامي  نیروي  اقدامات  افزود:  پورامینايي  سرهنگ 
بحث  بلکه  شود  نمي  خالصه  مرگ  سوداگران  با  برخورد 
پیشگیري از اعتیاد از طريق آگاهسازي مردم نیز به طور جدي 

در دستور کار پلیس قرار دارد.

از  طالجات  سابقه دار  سارق  دستگیری 
طریق سامانه مها

يک  دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سارق سابقه دار طالجات از طريق سامانه مها کمتر از 4 

دقیقه از زمان اعالم به اين مرکز خبر داد.
مرکز  مخفف  »مها«  داشت:  اظهار  فداء  محمدرضا 
گیرنده های  به  مجهز  سامانه ای  الکترونیک،  هشدار 
خاصی است که با نصب آن در اماکن مختلفی همچون 
منازل، مغازه ها و ديگر اماکن عمومی و خصوصی در 
دادن  فشار  طريق  از  مکان  آن  صاحب  حضور  زمان 
شصتی و در نبود صاحب آن مکان نیز هرگونه حضور 
يا تخريب برای ورود را به مرکز منعکس و مراتب از 
ممکن  زمان  سريعترين  در  مرکز  اين  کاربران  طريق 
اعالم  بررسی موضوع  تیم گشت جهت  نزديکترين  به 

می شود.
مکلف  به  اشاره  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
بودن طالفروشی ها، بانک ها و برخی اصناف خاص به 
افزود: در همین رابطه يکی  اين سامانه  به  تجهیز شدن 
که  فردی  مراجعه  پی  در  کرمان  شهر  طالفروشان  از 
اين  به  برساند  فروش  به  را  طال  مقداری  داشت  قصد 
فرد مشکوک شده و سامانه مها مغازه خود را از طريق 

شصتی به صدا در می آورد.
اين  هشدار  زنگ  آمدن  در  صدا  به  با  داد:  ادامه  وی 
سامانه، بالفاصله موقعیت اين طالفروشی به نزديکترين 
تیم گشت انتظامی اعالم و ماموران کالنتری 11 بازار با 
حضور ضربتی خود موفق شدند، اين فرد که سابقه دار 
و تحت تعقیب بود و به منظور فروش طالی تقلبی به اين 

طالفروشی مراجعه کرده بود را دستگیر کنند.
غافلگیری  در  سامانه  اين  موثر  نقش  به  اشاره  با  فداء 
شهروندان  گفت:  خصوصی  و  عمومی  اماکن  سارقان 
چهارراه  در  واقع  مرکز  اين  به  مراجعه  با  می توانند 
ابوحامد مرکز استان جهت نصب سامانه مها برای واحد 
صنفی و ديگر اماکنی که نیازمند تامین امنیت هستند، 
و  شخصی  واحدهای  امنیتی  و  ايمنی  ضريب  و  اقدام 

اماکن عمومی را باال ببرند.

بخش  سرمایه گذاران  از  کرمان  شهرداری 
خصوصی حمایت می کند

فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مديرعامل 
سرمايه گذاری  از  شهرداری  گفت:  کرمان  شهرداری  کشاورزی 
بازارچه های  احداث  برای  همکاری  متقاضی  خصوصی  بخش 

متعدد دائمی در کرمان، استقبال می کند.
محمود ايرانمنش با بیان اينکه هم اکنون سه بازارچه در شهر کرمان 
افزود:  دارند،  مديريت جديد  و  ساماندهی  به  نیاز  دارد که  وجود 
عالوه بر آن محله های بسیاری در شهر کرمان وجود دارد که بايد 

در آنها بازارچه های محلی راه اندازی شود.
و دسترسی آسان  رفاه حال شهروندان  را  اقدام  اين  از  وی هدف 
و سريع آنها به مواد غذايی مورد نیاز عنوان کرد و اظهار داشت: 
به زودی نشستی با شهرداران مناطق مختلف شهری برای شناسايی 

زمین های مناسب برای احداث بازارچه، برگزار خواهد شد.
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مديرعامل 
کشاورزی شهرداری کرمان ادامه داد: پس از آن سرمايه گذاران 
شهرداری  با  بازارچه ها  نوع  اين  احداث  برای  می توانند  متقاضی 

همکاری کنند.
وی تصريح کرد : همه تالش مان بر اين است که همه بازارچه های 
به  جديد  بازارچه های  و  فعلی  بازارچه های  از  اعم  کرمان  شهر 

صورت متحداالشکل طراحی، پالک گذاری و مديريت شوند.
ايرانمنش عنوان کرد: پس از شناسايی زمین ها طی آگهی رسمی 
به  دعوت  پروژه  اين  اجرای  در  مشارکت  برای  سرمايه گذاران  از 

عمل می آيد.

مديرعامل آتش نشانی کرمان:
واحدهای صنفی ناایمن کرمان اخطار می گیرند

مديرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری کرمان، 
از صدور برگ اخطار و برخورد جدی با واحدهای صنفی پس از 

بازديد ايمنی از اين واحدها خبر داد.
صنفی  واحدهای  همه  از  ايمنی  بازديد  اينکه  بیان  با  میرزايی  رضا 
سطح شهر به خصوص مجموعه بازار به صورت جدی در دستور کار 
سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری کرمان قرار دارد، 
افزود: کارشناسان اين سازمان از تک تک واحدهای صنفی بازديد 
ايمنی خواهند کرد و نکات رعايت نشده را به صورت اخطار کتبی 

در اختیار آنها قرار خواهند داد.
وی ادامه داد: مالکان اين واحدهای صنفی در زمان بندی تعیین شده 

فرصت دارند نسبت به رفع آن اقدام کنند.
کرمان  شهرداری  ايمنی  و خدمات  آتش نشانی  سازمان  مديرعامل 
گفت: موارد اعالم شده ثبت خواهد شد و در صورت وقوع هرگونه 
حوادث احتمالی، به دادگستری اعالم می شود و در اين راستا پیش 
داده  تذکر  کرمان  شهر  صنفی  واحدهای  مالکان  به  موارد  اين  از 

شده است .
میرزايی از برگزاری دوره آموزشی و مانور برای صنوف مختلف 
همه  وظیفه  شهر  ايمنی  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  جاری  سال  طی 
همکاری  زمینه  اين  در  بايد  صنوف  مالکان  که  است  شهروندان 

خوبی داشته باشند.
میرزايی ادامه داد: بازديد و آموزش ايمنی از ادارات، مراکز تجاری 
و پزشکی نیز در دستور کار سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی 

شهرداری کرمان قرار گرفته است.

خمینی  امام  امداد  کمیته  مديرکل 
)ره( استان کرمان با اشاره به اينکه 
27 هزار و 575 فرزند يتیم در اين 
دارد  قرار  حمايت  تحت  استان 
حامی  کارمند،  هر  طرح  گفت: 
يک يتیم به منظور حمايت از ايتام 
در  استان  اين  در  نهاد  اين  توسط 

حال اجرا است.
شورای  نشست  در  صادقی  علی 
باالی  آمار  به  کرمان  اداری 
کمیته  حمايت  تحت  مددجويان 

کرد  اشاره  استان  اين  خمینی  امام  امداد 
تحت  خانوار  هزار   102 از   بیش  افزود:  و 
حمايت کمیته امداد استان کرمان قرار دارد 

که ماهیانه مستمری دريافت می کنند.
جمعیت  از  درصد   65 داد:  ادامه  وی 
امداد  کمیته  حمايت  تحت  مددجويان 
خانواده  آور  نان  و  سرپرست  کرمان  استان 
زنان هستند که بیشتر اين زنان به دلیل فوت 
قرار  نهاد  اين  حمايت  تحت  سرپرست 

گرفته اند.
مديرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
کرمان، تعداد ايتام و فرزندان محسنین تحت 
حمايت کمیته امداد استان کرمان را 27 هزار 
بیان داشت: پنج هزار و  نفر اعالم و  و 575 
600 نفر از اين فرزندان محسنین فاقد حامی 

هستند.
فرزند  و  يتیم  تعداد  اين  داد:  ادامه  وی 
استان  امداد  کمیته  حمايت  تحت  محسنین 

حامی  هزار   32 توسط  کرمان 
نیکوکار حمايت می شوند که عمده 
در  و  نیستند  کرمانی  حامیان  اين 
زندگی  يا کشور  و  استان  از  خارج 

می کنند.
خیر  حامیان  اينکه  بیان  با  صادقی 
طی سال گذشته 33 میلیارد تومان به 
اين نهاد کمک  ايتام تحت حمايت 
کرده اند گفت: حامیان خیر در هفت 
به  تومان  میلیارد   24 نیز  امسال  ماهه 
اين نهاد کمک  ايتام تحت حمايت 

کرده اند.
وی به اجرای طرح هر کارمند، حامی يک 
يتیم به منظور حمايت از ايتام تحت حمايت 
توسط اين نهاد در استان کرمان اشاره و بر 
تاکید  طرح  اين  در  خیران  مشارکت  لزوم 
های  خانواده  از  اجرای طرح سرکشی  به  و 
استاندار  توسط  نهاد  اين  حمايت  تحت 
يک  طرح  اين  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان 

طرح کم نظیر در استان و کشور است.

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مديرکل 
اينکه  بیان  با  کرمان  استان  دستی  صنايع 
توسعه  از علل عدم  پروازهای خارجی  نبود 
يافتگی صنعت گردشگری اين استان است، 
بخش  و  ماهان  هواپیمايی  شرکت  گفت: 
از بن  به خروج کرمان  تواند  خصوصی می 

بست هوايی کمک کند.
فريدون فعالی در نشست مشترک با مديرکل 
فرودگاه های استان و مديران دفاتر خدمات 
دارای  استان کرمان  افزود:  مسافرتی کرمان 
است،  زيادی  بفرد  منحصر  های  جاذبه 
های  زيرساخت  ها،  جاذبه  اين  درکنار 
مناسبی شامل مراکز متعدد اقامتی و پذيرايی 
در اين استان وجود دارد که می توان در هر 
شبانه روز بیش از 2 هزار گردشگر داخلی و 

خارجی را میزبانی کرد.
نتوانسته  کرمان  استان  اينکه  به  اشاره  با  وی 
و  ايران  گردشگری  بازار  از  را  خود  سهم 
حال  در  کرد:  تصريح  آورد،  بدست  جهان 
استان  از  کرمان  گردشگری  صنعت  حاضر 
گردشگری  و  تاريخی  جاذبه  دارای  های 
از  يکی  که  افتاده   عقب  نیز  کمتر  بسیار 
پروازهای خارجی  نبود  مهمترين داليل آن 

در اين استان است.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مديرکل 
کرد:  تاکید  کرمان  استان  دستی  صنايع 
دولتی  بخش  و  خصوصی  بخش  همدلی 
خواهد  گردشگران  بیشتر  حضور  به  منجر 
شد و تنها راه برون رفت از بن بست هوايی 
استان کرمان افزايش سطح تعامالت شرکت 

و بخش  ماهان  هواپیمايی 
شرط  به  است  خصوصی 
به  همکاری  ها  اين  آنکه 
هم افزايی و نتیجه مطلوب 

منتج شود.
اداره  کرد:  تصريح  وی 
فرهنگی  میراث  کل 
کنار  در  کرمان  استان 
و  است  خصوصی  بخش 
آمادگی دارد با همکاری 
اين بخش شرايط الزم را 

برای توسعه صنعت گردشگری منطقه فراهم 
آورد.

استان کرمان  معادن  اينکه  به  اشاره  با  فعالی 
بر چهره صنعت گردشگری اين استان سايه 
انداخته است، افزود: معین های اقتصادی به 
عنوان حامی مالی می توانند در کنار بخش 
فعالیتهای  و  گیرند  قرار  دولتی  و  خصوصی 
استان  اين  گردشگری  حوزه  در  را  موثری 

رقم زنند.
وی ادامه داد: دفاتر خدمات مسافرتی استان 
توانايی  مالی  مشکالت  سبب  به  کرمان 
خارجی  و  داخلی  پروازهای  چارتر)اجاره( 
را ندارند و در اين زمینه معین های اقتصادی 
بايد ياری رسان باشند و پروازهای متعددی 
اندازی  راه  بخش خصوصی  همکاری  با  را 

کنند.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مديرکل 
سال  در  گفت:  کرمان  استان  دستی  صنايع 
توسط  زيادی  تاريخی  بناهای  گذشته  های 

بازار  به  و  مرمت  اقتصادی  های  معین 
شک  بدون  و  است  شده  وارد  گردشگری 
توانايی  از  توانیم  می  باشیم  گر  مطالبه  اگر 
بخش  ديگر  در  اقتصادی  های  معین  مالی 
های صنعت گردشگری نیز بهره مند شويم.

استان  گردشگری  توسعه  اينکه  بیان  با  وی 
کرمان منوط به همبستگی و وحدت تمامی 
است،  اندرکاران صنعت گردشگری  دست 
های  بخش  از  هريک  اگر  کرد:  تصريح 
ای  جزيره  صورت  به  خصوصی  و  دولتی 
در  خاصی  اتفاق  هیچ  شاهد  کنند  عمل 

صنعت گردشگری اين استان نخواهیم بود.
کمیسیون  حضور  با  کرد:  تصريح  فعالی 
های  معین  بازرگانی،  اتاق  گردشگری 
اقتصادی و اداره کل میراث فرهنگی استان 
صنعت  توسعه  اضالع  توان  می  کرمان 
و  داد  تشکیل  را  کرمان  استان  گردشگری 
زمینه  اين  در  را  متعددی  های  نامه  تفاهم 
منعقد کرد تا شاهد پیشرفت استان کرمان در 

اين صنعت باشیم.

امام جمعه ارزوئیه:
مراقب مهندسی مطالبات مردم توسط دشمن باشیم/کسانی که رأی می خرند بعداً ناظر 

خوبی در مجلس نیستند

هواپیمایی ماهان به خروج کرمان از بن بست هوایی کمک کند

طرح هر کارمند، حامی یک یتیم در کرمان اجرا می شود
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اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك 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 فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139760319013001112 مورخ 1397/10/18هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عطرگل منظری توکلی فرزند يارا... به شماره شناسنامه 246 
صادره از بافت  در ششدانگ  يک باب خانه به مساحت 358/95 مترمربع قسمتی از پالک 36- اصلی 
قطعه دو بخش 40 کرمان واقع در مرزغان بزنجان قلعه جنب آتش نشانی  خريداری از محل مالکیت 
مالکین رسمی مشاعی محرز گرديده است.نظر به اينکه در آگهی قبلی فاصله 15 روز بین انتشار نوبت 
اول و دوم رعايت نگرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/15

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف57(

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك 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 فاقد سند 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1398/8/28هیأت  شماره 139860319013000244مورخ  راي  برابر  رسمي 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محسن هاشمی نژاد فرزند يدا... به شماره شناسنامه 81 
صادره از بافت  در ششدانگ  يک باب خانه به مساحت 339/32 مترمربع قسمتی از پالک 312 فرعی 
مالک رسمی  آقای  از  باغفتک خريداری  بزنجان  واقع در  قطعه دو بخش 40 کرمان  از 22- اصلی 
محمد ناصری بزنجانی مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/25
محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف97(

آگهی ابالغ نظریه کارشناس 
خواهان آقای عبدا...اخالص پور فرزند خیرا...به طرفیت آقايان و خانمها 1-لطفعلی سرکوهی فرزند 
درويش 2-احمد 3-مهدی 4- فاطمه 5- مريم همگی رهبان فرزندان غالمحسین به خواسته تقاضا الزام 
خوانده رديف اول به پرداخت هزينه های تنظیم انتقال سند ملک و الزام ورثه مرحوم سکینه قرائی از 
رديف 2 الی رديف 5 به انتقال سند ملک و اراضی در بافت: به شعبه دوم حقوقی ارجاع و به کالسه 
980261 ثبت گرديده نظر به اينکه نظريه کارشناس محترم به دفتر اين شعبه واصل گرديده است لذا 
مراجعه  اين شعبه  به  اثباتاً  يا  نفیاً  مطلبی  اظهار هر  و  نظريه کارشناس  هفته جهت مالحظه  ظرف يک 
نمايید. با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی 
از جرايد کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و نسبت به روئیت و دريافت نظريه اقدام نمائید.
مدير دفتر شعبه دوم محاکم حقوقی بافت 

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   3130125280 شناسنامه  داراي  مراد  فرزند  جاللی  پور  شیخ  عفت  خانم 
980712 مورخ98/9/9 توضیح داده شادروان مراد شیخ پور جاللی فرزند باباخان به شناسنامه 618 در 

تاريخ 77/9/30 در بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-عفت شیخ پور جاللی به شماره ش ملی 3130125280متولد 1347 فرزند متوفی.

2- خدامراد شیخ پور جاللی به شماره ش ملی 3130835822متولد 1343 فرزند متوفی.
3- علیمراد شیخ پور جاللی به شماره ش ملی 3130125418متولد 1353 فرزند متوفی.

4- ملکی جان شیخ پور جاللی به شماره ش ملی 3130798439متولد 1334 فرزند متوفی.
5- شمسی شیخ پور جاللی به شماره ش ملی 3130802002متولد 1335 فرزند متوفی.

6- الفت شیخ پور جاللی به شماره ش ملی 3130821457متولد 1340 فرزند متوفی.
7- گل پری شیخ پور جاللی به شماره ش ملی 3130807111متولد 1337 فرزند متوفی.

8- کفايت شیخ پور جاللی به شماره ش ملی 3130854967متولد 1348 فرزند متوفی.
9- حوا شیخ اوشاغی به شماره ش ملی 3130160973متولد 1311 همسر متوفی.

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

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف163(
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای محمد چنگیزی فرزند کوچکعلی داراي شناسنامه 12982 به شرح دادخواست شماره 980680 
مورخ98/9/23 توضیح داده شادروان همايون امیرزاده فرزند غالمعلی به شناسنامه 9 در تاريخ 98/6/21 

در بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمد چنگیزی به شماره ش ش 12982متولد 1355 فرزند متوفی.

2-شهناز چنگیزی به شماره ش ش 44متولد 1344 فرزند متوفی.
3- مهناز چنگیزی به شماره ش ش 45 متولد 1344 فرزند متوفی.

4- فاطمه چنگیزی به شماره ش ش 29 متولد 1350 فرزند متوفی.
5- زهرا چنگیزی به شماره ش ش 12981 متولد 1353 فرزند متوفی.

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

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف164(
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

سکته مغزی
سکته مغزی نوعی اختالل نورولوژيک ناگهانی است که به علت 
عروق کانونی قابل انتساب است که به دنبال آن خون رسانی به 

ناحیه ای که دچار سکته مغزی شده است مختل می شود.
اختالل  دچار  مغز  از  قسمتی  به  خون رسانی  اگر  ديگر  بیان  به 
شده و متوقف گردد اين قسمت از مغز ديگر نمی تواند عملکرد 
طبیعی خود را داشته باشد. اين وضعیت را اصطالحاً سکته مغزی 
پاره  يا  بسته شدن  مانند  به عللی  می نامند. سکته مغزی می تواند 
ی  سکته  شود.  ايجاد  مغز  خون رسان  رگ های  از  يکی  شدن 

مغزی در مردان بیشتر از زنان است.
بروز سکته مغزی عالئم هشدار دهنده ای وجود  از  قبل  معموالً 
ندارد يا اينکه عالئم بسیار جزئی هستند. بعد از بروز سکته مغزی 
بیمار بايد بالفاصله در بیمارستان بستری گشته تا از بروز صدمات 
دائمی به مغز جلوگیری شود. عوارضی که بعد از سکته مغزی 
ايجاد می شود بستگی به محل سکته و وسعت بافت های گرفتار 
شده مغز دارد. عوارض سکته مغزی از عوارض خفیف و گذرا 
مثل تاری ديد تا عوارض فلج کننده دائمی يا حتی مرگ را شامل 

می شود.
اين وضعیت  بروند،  بین  از  ساعت   24 طول  در  عالئم  اين  اگر 
 transient ischemic( گذرا  ايسکمی  حمله  اصطالحاً  را 
از يک سکته  attack(می نامند که يک عالمت هشدار دهنده 
عامل  سومین  مغزی  سکته  می باشد.  آينده  در  احتمالی  مغزی 

مرگ و میر در جهان است.
پزشکان  نیست.  مناسب  چندان  نیز  ايران  در  مغزی  سکته  آمار 
ايرانی می گويند افراد در ايران 10 سال زودتر از ساير کشورها 
مبتال می شوند. متخصصان کم تحرکی، مصرف  به سکته مغزی 
بی رويه نمک و چربی، چاقی، استعمال دخانیات و در مجموع 
رژيم نامناسب غذايی را عاملی برای حرکت به سمت سکته های 
مغزی  میدانی سکته های  آمار  اساس  بر  ايرانیان می دانند.  مغزی 
انجمن  از زنان است.]4[ دبیر  بیشتر  ايرانی 25 درصد  در مردان 
سکته مغزی ايران اعتقاد دارد که اين سکته به عنوان دومین عامل 
پیشرفت  حال  در  از کشورهای  برخی  و  ايران  در  میر  و  مرگ 

است.
پژوهش ها نشان می دهند گرچه اشراف بر زبان دوم احتماالً بی 
ارتباط با سالمت فیزيکی به نظر می رسد، اما ظاهراً اين مهارت از 
مغز در برابر آسیب های ويرانگر به عملکردهای مغزی محافظت 
می کند و افرادی که در سخن گفتن به دو زبان مهارت دارند، 
احتمال بهبودی و درمان آن ها در صورت بروز سکته مغزی، دو 

برابر ديگران است.
طوبی برآوردی)پرستار بیمارستان خاتم االنبیا(

دیابت
ديابت يا بیماری قند به قند خون باالی 96 میلی گرم پردسلیت 
گفته می شود. در اين بیماری توانايی تولید هورمون انسولین در 
بدن از بین می رود يا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراين 
دهد.  انجام  را  خود  طبیعی  عملکرد  نمی تواند  تولیدی  انسولین 
نقش اصلی انسولین پايین آوردن قند خون توسط سازوکارهای 

مختلف است.
تخريب  يک،  نوع  ديابت  در  دارد.  اصلی  نوع  دو  ديابت 
سلول های بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می شود 
انسولین وجود دارد  به  و در نوع دو، مقاومت پیش رونده بدن 
که در نهايت ممکن است به تخريب سلول های بتای پانکراس و 
نقص کامل تولید انسولین منجر شود. در ديابت نوع دو عوامل 

ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی نقش مهمی در ابتالی فرد دارند.
استفاده و سوخت و ساز  بدن در  توانايی  و  ديابت، سرعت  در 
افزايش  قند خون  اين رو میزان  از  کامل گلوکز کاهش می يابد 
يافته که به آن هیپرگلیسمی می گويند. وقتی اين افزايش قند در 
باشد، سبب تخريب رگ های  دراز مدت در بدن وجود داشته 
بدن  مختلف  اعضای  می تواند  که  می شود  بدن  در  ريز  بسیار 
همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر کند. همچنین ديابت با 
افزايش ريسک بیماری های قلبی عروقی ارتباط مستقیمی دارد؛ 
لذا غربالگری و تشخیص زودرس اين بیماری در افراد با ريسک 
باال می تواند در پیشگیری از اين عوارض مؤثر باشد. تشخیص و 
همچنین غربالگری ديابت با انجام آزمايش قند خون میسر است.
سهیال اسفنديار پور)پرستار بیمارستان خاتم االنبیا(

آنفلوآنزا
می  واگیردار  بیماری   )Grippe( گريپ  يا  آنفلوآنزا 
خانواده  از  ای  آران  ويروس  نوعی  آن  عامل  که  باشد 
در  ها  ويروس  نوع  اين   . است   Orthomyxoviridae
عفونت  ايجاد  موجب  و  می گذارد  اثر  پستانداران  و  پرندگان 
و  تب  ماهیچه،  درد  ناگهانی،  سردرد   ، تنفسی  دستگاه  حاد 

ضعف و بی حالی شديد می شود.
عالئم آنفوالنزا

آنفوالنزا می تواند خفیف تا شديد باشد و گاهی اوقات باعث 
. آنفوالنزا از سرماخوردگی به وجود می  نیز بشود  مرگ فرد 
آيد و معموال ناگهانی اتفاق می افتد که با عالئم زير همراه می 

باشد :
تب و لرز      سرفه      سوزش گلو      آبريزش بینی يا بینی گرفته     
درد بدن يا عضالت     سردرد     خستگی     اسهال     استفراغ

تب برای تمام بیماران مبتال به آنفوالنزا اتفاق می افتد اما اسهال 
و استفراغ معموال در کودکان بیشتر ديده می شود .

درمان بیماری آنفوالنزا
معموال به افراد مبتال به آنفوالنزا توصیه می شود که استراحت 
اگر  اما  بخورند  مايعات  کافی  اندازه  به  و  باشند  داشته  کافی 
عفونت شما شديد است، پزشک به شما داروی ويروس کش 
مثل اوسلتامیوير، رلزنا، راپی واب، ايکسو فلوزا تجويز می کند 
که اين داروها بیماری شما را کوتاه می کند و به پیشگیری از 
مشکالت زياد کمک می کند که اين داروها معموال برای افراد 

مبتال به آسم نیز تجويز می شود .
و  تهوع  ويروس شامل حالت  داروهای ضد  اين  اثرات جانبی 
با غذا  استفراغ است که اين اثرات جانبی در صورت مصرف 

کاهش پیدا می کند .
و  امانتادين  مثل  داروهايی  به  آنفوالنزا  به  مبتال  افراد  بیشتر 
ريمانتادين مقاوم هستند که از داروهای ويروس کش می باشد .

استفاده از داروهای مسکن نیز به اين افراد توصیه می شود که 
اين مسکن ها می تواند استامینوفن، ايبوپروفن باشند .

مريم پژومان)پرستار بیمارستان خاتم االنبیا(

فشار خون 
که  هنگامی  است،  حیات  اصلی  عالئم  از  يکی  خون  فشار 
سرخرگ های بزرگ، قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خود را 
از دست بدهند و عروق کوچک نیز باريکتر شوند، فشار خون 

باال می رود.
فشار خون  باال گاهی  کشنده  بی سر و صدا نامیده  می شود ، زيرا 

تا مراحل  انتهايی  اکثرا هیچ  عالمتی  ندارد.
 اندازه گیری فشار خون

خون  گردش  سیستم  مختلف  بخش های  در  فشارخون  اصوال 
نوع  دو  به  خون  فشار  گیری،  اندازه  در  ولی  است  متفاوت 

فشارخون سیستولی و دياستولی مجزا می شود.
فشار خون سیستولی معموالً به فشار خونی که در سرخرگ های 
وريد  فشارخون  به  دياستولی  فشارخون  و  می شود  گفته  است 
خون  فشار  اندازه گیری  روش  معمول ترين  شود.  می  گفته 
برای  جیوه  ارتفاع  از  استفاده  با  که  است  فشارسنج  وسیله  به  
استفاده  رگ ها  در  چرخش  حال  در  خون  فشار  اندازه گیری 
فشارخون  برای  قرارداد  براساس  طبیعی  فشارخون  می کند. 
فشارخون  برای  و  جیوه  متر  میلی   120 تراز  پائین  سیستولی 
فشارخون  شیوع  است.  میلی  لیترجیوه   80 تراز  پائین  دياستولی 

باال در جوامع گوناگون متفاوت است .
علل ايجاد فشار خون باال

علل بروز اين بیماری هنوز به طور کامل شناخته نشده است ولی 
برخی عوامل فرد را مستعد ابتال به فشار خون می کنند از جمله:

فشار خون  بروز  احتمال  افزايش سن  با  باالی  60 سال  1- سن  
افزايش می يابد

2- چاقی و اضافه وزن  3- سیگار کشیدن   4- مصرف الکل  
5- رژيم  غذايی  حاوی  نمک  زياد يا چربی  اشباع  شده  و عدم 
مصرف میوه و سبزی  6- کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی 
کافی   7- استرس  8- عوامل  ژنتیکی ، اگر يکی از والدين و يا 
هر دو دچار فشار خون باال باشند، خطر ابتالی فرد به فشار خون 
بیشتر است.    9- مصرف  قرصهای  ضد حاملگی  ، استرويیدها و 
بعضی  از انواع  داروهای  مهارکننده  اشتها    10- پشت میزنشینی  
11- نژاد : سفید پوستان ونژاد هندواروپايی بیشتر دچار افزايش 

فشار خون می شوند.
وجیهه امینی زاده)بهیار بیمارستان خاتم االنبیا(

مدارك  های  نامه  آئین  و  ها  دستورالعمل 
پزشکی

بخشنامه تفکیک تخت ها بر حسب تخصص
تبديل تخت پست پارتوم به تخت بستری

دستورالعمل جديد اورژانس
فرم گزارش مراقبت اورژانس

مجوز امحاء اوراق راکد بیمارستانی
مجوز جديد امحاء اوراق راکد بیمارستانی

مجوز امحاء اوراق بیمارستانی
فرم ارجاع جسد به پزشکی قانونی

فرم ارجاع جسد به مرکز ساماندهی صدور جواز دفن
دستورالعمل اجرايی صدور جواز دفن فوت شدگان بیمارستانی 

و مراکز درمانی
راهنمای طراحی و اصالح فرم های مدارک پزشکی

فرآيند و فلوچارت طراحی و اصالح فرم های مدارک پزشکی
بخشنامه تعیین تکلیف پرونده بیماران قبل از تعطیلی

و  آمار  اداره  های  بازديد  پیرو  سازی  مستند  دستورالعمل 
مدارک پزشکی

مجوز امحاء پرونده های قلبی
رضايت نامه ارائه مدارک بالینی

دستورالعمل استفاده از فروم مديريت اطالعات سالمت
مدت زمان نگهداری فرم ترياژ

دستورالعمل ساماندهی اسناد
ای  پرونده  درون  های  فرم  رنگی  حاشیه  و  چیدمان  ترتیب 

بیماران
بخشنامه مدت زمان نگهداری پرونده های پزشکی

مدت زمان نگهداری پرونده ديالیز
مجوز امحاء پرونده های دندانپزشکی

ممنوعیت استفاده از لیبل مشخصات در سربرگ پرونده ها
ICU General شیت

NICU شیت
PICU شیت

مینا ابراهیمی)منشی بیمارستان خاتم االنبیا(

پنومونی
پنومونی عفونت يک يا هر دو ريه است. بسیاری از میکروب ها از قبیل باکتری، ويروس 
ها، قارچ ها می توانند موجب پنومونی شوند. پنومونی يک بیماری با علت منفرد نیست. 
درمان  زيرا  است،  مهم  پنومونی  علت  دانستن  است.  مورد   30 از  بیشتر  پنومونی  علت 

پنومونی به علت آن بستگی دارد.
تاثیر پنومونی بر بدن چیست؟

بیشتر اوقات بینی و راه های هوايی هوای تنفس شده را از میکروب ها پاک می کنند. 
اين موجب می شود که ريه ها از عفونی شدن محافظت شوند. اما گاهی اوقات به طرقی 
میکروب وارد ريه ها شده و موجب عفونت می شود. میکروب در بیشتر مواقع بداليل 

زير می تواند وارد ريه شود:
سیستم ايمنی بدن ضعیف شده باشد

میکروب قوی باشد، يا به تعداد زياد به ريه حمله کند
بدن نتواند هوای نفس را فیلتر کرده و میکروب ها را قبل از رسیدن به ريه پاک کند

به ريه ها رسید، کیسه های هوای ريه )آلوئول ها(  پنومونی  زمانی که میکروب عامل 
دچار التهاب شده و از مايع پر می شوند. اين تغییر موجب بروز عالئم پنومونی از قبیل 

سرفه، تب، لرز، تنگی نفس می شود.
 وقتی به پنومونی مبتال می شويم، ممکن است اکسیژن نتواند براحتی به خون برسد. اگر 
میزان اکسیژن خون کم باشد، سلول های بدن نمی توانند درست کار کنند. به همین علت 

و به علت گسترش عفونت در بدن، پنومونی می تواند موجب مرگ شود.
يا  بخش  يک  فقط  است  ممکن  گذارد.  می  تاثیر  ها  ريه  روی  شیوه  دو  به  پنومونی 
 )lobar pneumonia( پنومونی لوبی به آن  از ريه ها را درگیر کند که  يک لوب 
گفته می شود و يا ممکن است در ريه ها منتشر شده و لکه هايی در هر دو ريه عفونی 
برونکوپنومونی  يا   )bronchial pneumonia( برونشی  پنومونی  را  آن  که  کند 

)bronchopneumonia( می گويند.
اختالالت  پرستاری  فرآيند  تنفسی،  های  بیماری  مورد  در  خود  آگاهی  افزايش  برای 

سیستم تنفسی حاوی اطالعات تخصصی در مورد بیماری های تنفسی است.
 شانس بهبودی سريع از پنومونی در کسانی بیشتر است که:

جوان هستند
پنومونی سريع تشخیص و درمان شود

سیستم ايمنی خوب کار کند )سیستم ايمنی دفاع بدن در مقابل بیماری ها است(
عفونت در بدن منتشر نشده است

همزمان دچار بیماری های ديگر نیستند
اگر درمان مناسب و صحیح به موقع شروع شود، پنومونی در طی 1-3 هفته بهبود خواهد 
يافت. سالمندان و افراد معلول و ناتوان ممکن است به زمان طوالنی تری برای بهبودی 

نیاز داشته باشند..
رحیمه میرزايی)بهیار بیمارستان خاتم االنبیا(

سنگ کلیه
 Kidney و   urolithiasis انگلیسی:  )به  کلیه،  سنگ  بیماری 
از کانی های موجود  stone disease(، جسم سختی است که 
کلیه  در  معمول  به طور  کلیه  سنگ  می شود.  تشکیل  ادرار  در 
می کند.  ترک  ادرار  جريان  طريق  از  را  بدن  و  می شود  تشکیل 
اگر  کند.  عبور  عالئم  ايجاد  بدون  است  ممکن  کوچک  سنگ 
يک سنگ به بیش از 5 میلی متر )0.2 اينچ( رشد کند، می تواند 
ادراری شود که درد در قسمت پشت و  انسداد مجرای  به  منجر 
شکم ايجاد می کند. اين درد که کولیک يا قولنج کلیوی نام دارد، 
به صورت درد عودکننده ای است که هر 20 تا 60 دقیقه تکرار 
می شود. همچنین خون ادراری، استفراغ و ادرار دردناک ممکن 

است اتفاق افتد.
اکثر سنگ ها به دلیل ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی شکل 
کم  و  چاقی  ادرار،  باالی  کلسیم  شامل  خطر  عوامل  می گیرند. 
کلسیم،  مکمل های  داروها،  برخی  خاص،  غذاهای  تحرکی، 
است.  ناکافی  مايعات  نوشیدن  و  نقرس  هیپرپاراتیروئیديسم، 
ادرار  در  معدنی  مواد  باالی  غلظت  خاطر  به  کلیه  در  سنگ ها 
تشکیل می شوند. تشخیص معموالً بر اساس عالئم، آزمايش ادرار 
ممکن  همچنین  خون  آزمايش  است.  پزشکی  تصويربرداری  و 
است مفید باشد.]2[ سنگ ها به طور معمول براساس موقعیت آن ها 
سنگ   ،)nephrolithiasis( کلیه  سنگ  می شوند:  طبقه بندی 
 .)cystolithiasis( سنگ مثانه ،)ureterolithiasis( مجاری
از آن تشکیل  بر اساس ماده ای است که سنگ  طبقه بندی ديگر 
البته  سیستین؛  استرويت،  اوريک،  اسید  کلسیم،  اگزاالت  شود: 

اغلب سنگ ها از جنس کلسیم اُگزاالت هستند .
اغلب بیماران معموالً در سال های اولیه بلوغ و حداکثر شیوع سنی 
حدود 28 سالگی مبتال به سنگ های کلیه می شوند. به طور کلی 
سنگ های کلیه در مردان 4 برابر زنان است، نسبت مرد به زن 2 

به 3 است.
فاطمه امینی زاده)بهیار بیمارستان خاتم االنبیا(

سکته قلبی
تعريف بیماری : سکته قلبی يا انفارکتوس میوکارد عبارت است از صدمه به قسمتی از 
عضله قلب ،که بعلت انسداد در رگهای کرونری )رگهای تغذيه کننده عضله قلب (و از 
بین رفتن جريان خون در آن قسمت اتفاق می افتد لخته درون رگ کرونری جريان خون 
و اکسیژن رسانی به عضله قلبی را مختل می کند،که سبب مرگ سلولهای قلبی در آن 
ناحیه می شود.ماهیچه قلبی آسیب ديده توانايی خود برای انقباض از دست می دهد،و 
عضله قلبی باقیمانده برای جبران منطقه آسیب ديده واردعمل خواهد شد. گاهی ،استرس 

شديد ناگهانی می تواند يک حمله قلبی را شروع کند
عالئم سکته قلبی

برخی از شايع ترين عالئم سکته قلبی عبارتند از :
که  است  قلبی  حملۀ  عمدۀ  عالمت  يک  سینه(  وسط  )استخوان  سینه  جناق  پشت  درد 
ممکن است دو دقیقه يا بیشتر طول بکشد ولی در بسیاری افراد ،بخصوص در افراد مسن 

و بیماران ديابتی درد ممکن است ناچیز باشد يا حتی اصاًل وجود نداشته باشد
اغلب درد از ناحیه سینۀ به بازوها يا شانه،گردن، فک،شکم يا پشت انتشار می يابد.گاهی 
اوقات درد تنها در يکی از اين نواحی احساس می شود . درد ممکن است شديد و زياد 

يا خفیف و نامشخص باشد.درد به صورتهای زير احساس می شود:
-1 فشار و سنگینی در قفسه سینه و احساس درد در معده

- 2 درد شديد در دست
- 3 تهوع ، استفراغ يا تعريق سرد می تواند با درد همراه باشد

4 - اضطراب و غش کردن
عوامل خطر سکته قلبی

اقدامات درمانی برای بیمار سکته قلبی
حمله قلبی يک اورژانس پزشکی است ،بستری و احتماالً مراقبتهای ويژه زير نظر پزشک 
قلبی  نامنظم  می شود،زيرا ضربانات  سريعاًآغاز  قلب  نوار  مداوم  است.پايش  نیاز  مورد 
مهمترين علت مرگ در چند ساعت اول پس از حمله قلبی هستند. معموالً اکسیژن تجويز 
می شود،حتی اگر اکسیژن خون طبیعی باشد.اين امر اکسیژن کافی در اختیار بافتهای بدن 
می گذارد و کار قلب را کم میکند. نیترو گلیسرين وريدی يا ساير داروها برای کنترل 
درد و کاهش نیازقلب به اکسیژن بکار می روند. داروهای ضد دردهای ممکن است برای 

يک حمله قلبی تجويز شوند.
نجمه سنگبری)بهیار بیمارستان خاتم االنبیا(

مراقبت در آی سی یو
آی سی يو )ICU( بخشی از بیمارستان است که مخصوص مراقبت از افراد دچار بیماری ها 
و حمايت  مداوم  و  دقیق  نظارت  به  نیاز  است که  تهديدکننده حیات  يا  يا جراحات شديد 
بوسیله تجهیزات و دارو های اختصاصی دارند تا کارکرد های طبیعی بدن در آنان حفظ شود.

کارکنان واحد های مراقبت ويژه از پزشکان و پرستاران بسیار زبده تشکیل می شوند که برای 
مراقبت از بیماران دچار وضعیت بحران تخصص دارند.

آی سی يو ها از لحاظ نسبت باالی کارکنان به بیماران نیز با ساير بخش های عادی بیمارستان 
متفاوت هستند و به منابع و تجهیزات پزشکی پیشرفته دسترسی دارند که به طور در بخش های 

معمول در دسترس نیست.
از جمله بیماری های رايجی که ممکن است در آی سی يو درمان شوند، شامل »نشانگان زجر 

تنفسی حاد« )ARDS(، تروما، نارسايی های چندعضوی و سپسیس يا عفونت منتشر است.
اينکه  يا  به آی سی يو منتقل شوند  از بخش اورژانس  به طور مستقیم  بیماران ممکن است 
پس از وخیم شدن حالشان در بخش های عادی يا بالفاصله پس از انجام جراحی های بسیار 

تهاجمی که بیمار را در معرض خطر شديد عوارض قرار می دهد، به آی سی يو برده شوند.
بررسی علل مرگ بیماران در آی سی يو

معیار »آپاچی« در بدو ورود بیماران به بخش آی سی يو مشخص می کند که میزان مرگ 
و میر بیماران چقدر است. البته اين امر به نوع آی سی يو ها و کیفیت آن ها نیز بستگی دارد. 
چرا که در آی سی يو هايی که برای بیماری های داخلی از بخش خون بیمار می گیرد به دلیل 
بنابراين  بیماران اين بخش سرطان های پیشرفته خونی دارند و درمان نمی شوند،  اينکه اکثر 

میران مرگ و میرشان هم خیلی باالست.
اگر آی سی يو مربوط به »تروما« باشد که بیشترين بیماران آن هم جوانان هستند میزان مرگ 
بیماران مُسن و مبتال به سرطان های  و میرشان کمتر از بخش مراقبت های ويژه ای است که 

ديگر را پذيرش می نمايند.
بیشترين مرگ و میر در آی سی يو ها ناشی از عفونت هاست نه تروما. متأسفانه عفونت در آی 
سی يو های اکثر کشور های دنیا و حتی ايران عامل اصلی مرگ و میر است؛ زيرا باکتری ها به 
تدريج در حال مقاوم و مقاوم تر شدن هستند و اين امر کار متخصصن بیهوشی را در درمان 

سخت تر می کند.
بدون شک گام اول پیشگیری از عفونت های بیمارستانی و کاهش مرگ ومیر ها از شستشوی 
وسايل  کامل  شستشوی  ها،  عفونت  از  پیشگیری  بعداز  می شود.  شروع  پرسنل  دست های 
آی سی يو و ضدعفونی کردن موثرآن ها و رعايت مسائل ضدعفونی توسط پرسنل نیز در 

گام های مهم بعدی قرار دارند.
سهیال شیخ اسدی)پرستار بیمارستان خاتم االنبیا(

امنیت رکن مهم برگزاری انتخابات است

ريیس هیات نظارت بر انتخابات استان کرمان، سالمت، امنیت، 
مشارکت و رقابت را چهار رکن مهم انتخابات دانست و گفت: 
داشته  را  اسالمی  مجلس شورای  به  رفتن  بايد شرايط  داوطلبان 
بدست  افراد  سال  و  سن  مدرک،  از  ويژگی ها  اين  و  باشند 

نمی آيد.
استان  اداری  شورای  نشست   در  توکلی  علی  حجت االسالم 
اقتدار  انتخابات در صدد عزت و  اينکه در بحث  بیان  با  کرمان 
ملی هستیم افزود: بايد از انتخابات بايد برای منافع ملی و سیاسی 

کشور استفاده کرد.
وی اظهار داشت: تامین سالمت انتخابات بر عهده هیات نظارت 
و امنیت آن بر عهده نیروی انتظامی، سپاه و اداره اطالعات است.

ريیس هیات نظارت بر انتخابات استان کرمان با تاکید بر اهمیت 
انتخابات تصريح کرد: مشارکت  مشارکت حداکثری مردم در 
در انتخابات بر عهده مردم است، اگر چه اين روزها عده ای اين 
نخواهیم  پرشوری  انتخابات  امسال  که  می کنند  القا  را  موضوع 

داشت لذا بايد اين توهم برطرف شود.
حجت االسالم توکلی خاطرنشان کرد: رقابت مربوط به نامزدهای 
کنند،  تخريب  را  رقبای خود  اگر  افراد  اين  لذا  است  انتخاباتی 
گفتن  برای  حرفی  است  مشخص  و  است  آنها  ضعف  بر   دلیل 
ندارند و اين افراد برای کسب توفیق به ناچار دست به تخريب 

رقیب می زند تا راه برايش باز شود.
وی با بیان اينکه طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات 
اصول  از  ابهام  رفع  داشت:  بیان  است  نگهبان  شورای  عهده  بر 
نحوه  شورا  اين  و  است  نگهبان  شورای  عهده  بر  اساسی  قانون 
قانونی  مبنای عقلی،  تعريف کرده که هم  استصوابی  را  نظارت 

و عرفی دارد.
استان کرمان خاطرنشان کرد:  انتخابات  بر  نظارت  ريیس هیات 
مجلس حاضر  اما  است  زياد  نقص  و  عیب  انتخابات،  قانون  در 

نشد اليحه جديد بیاورد و تحولی در نظام انتخاباتی ايجاد کند.
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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

به  سرگرم شدن  »به جای  گفت:  مهدويت  حوزه  محقق 
به جای  و  باشیم  زمان)عج(  امام  رضايت  به دنبال  مالقات گرايی، 

گفتن مسائل غیرضروری به مباحث ضروری مهدويت بپردازيم.«
کارگاه  بافت،  از  آنا  خبرگزاری  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
کارکنان  و  استادان  ويژه  مهدويت  معارف  با  آشنايی  يک روزه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت به همت حوزه معاونت فرهنگی 
و دانشجويی توسط حجت االسالم جواد نصراهلل پور محقق حوزه 

مهدويت در اين دانشگاه برگزار شد.
عمده  آسیب های  ذکر  به  کارگاه  اين  در  مهدويت  حوزه  محقق 
حوزه مهدويت پرداخت و انتظار منفی، ارائه چهره خشن از امام 
مطابقت دادن  و  مالقات  برای  وقت  تعیین  مالقات گرايی،  عصر، 
را  مهدويت  غیرضروری  بحث های  و  ظهور  حوادث  با  عاليم 

ازجمله آسیب های عمده اين حوزه برشمرد.
راهکارهای  به  موارد  اين  آسیب شناسی  بر  عالوه  نصراله پور 
به  ازجمله  و  کرد  اشاره  مهدوی  ناب  معارف  ترويج  برای  الزم 
موعود  مهدی  محبت  جلوه های  بیان  و  مثبت  انتظار  شاخص های 

پرداخت.
به  سرگرم شدن  جای  »به  افزود:  ارزوئیه  شهرستان  جمعه  امام 
به جای  و  باشیم  زمان)عج(  امام  رضايت  به دنبال  مالقات گرايی، 

ازجمله  مهدويت  ضروری  مباحث  به  غیرضروری  مسائل  گفتن 
ذکر شرايط آن موجب جاذبه  امام زمان)عج( که قطعاً  حکومت 
مباحث مهدوی است، بپردازيم، چراکه ظهور حاکمیت عدل است 
و در اين زمینه به جای توضیح عالئم ظهور به ذکر شرايط ظهور 
و اين نکته که خودسازی و جامعه سازی شرط اصلی ظهور است، 

بپردازيم.«
وی اثرگذاربودن را دارای اهمیت دانست؛ چراکه از داليل اصلی 
غیبت کمبود يار و از شرايط اصلی ظهور وجود ياران منتظر است.

تاريخ والدت: 1339
محل تولد: روستای گیجوئیه ارزوئیه

تاريخ شهادت: 1362
محل شهادت: مهران استان ايالم

اين شهید سرافراز در زادگاهش آرمیده است.
اوايل  همان  نژاد  خجسته  يوسف  شهید  سردار 
جنگ به ندای امام ره لبیک گفت و در قالب 
لشکر 27 محمد رسول اهلل وارد جبهه شد همیشه 

آرزويش زيارت اباعبداهلل الحسین ع بود ، همه 
و  فردی شجاع  نژاد  شهید خجسته  از  جبهه  در 
شهید  میگويند  همرزمانش  میکردند  ياد  دلیر 
خانواده  به  سرکشی  در  همیشه  نژاد  خجسته 
های جنگ زده ايالم کوشا بودند چکاين شهید 
سرافراز سرانجام در عملیات والفجر 4 در نقطه 
نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  مهران  مرزی  صفر 

آمد.

ديدار  اين  در  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
حامي  و  مددرسان  امداد  کمیته  گفت: 
ايتام  از  حمايت  با  و  است  محرومان 
جامعه  از  قشر  اين  بالندگي  و  تعالي  در 
مکرر  هاي  پیگیری  با  کوشدو  مي 
اقتصادي  مشکالت  از  بسیاري  خود 
کنند. مي  حل  را  آنان  معیشتي   و 

اين  داشت:  بیان  پورامینايي  سرهنگ 

کمیته  همکاري  با  نیز  فرماندهي 
برگزاري  با  خمیني)ره(  امام  امداد 
ايتام  بین  در  آموزشي  هاي  کالس 
به ويژه در مناسبتهاي ملي و مذهبي، 
آنان را با مسائل اجتماعي و انتظامي 
آشنا مي کند و راه هاي مصونیت و 
پیشگیري از آسیب ها و معضالت را 

به اين عزيزان آموزش مي دهد.

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

شهید یوسف خجسته نژاد

محقق حوزه مهدويت تاکید کرد؛

لزوم پرداختن به مباحث ضروری مهدویت

نشست فرمانده انتظامي ارزوئیه با رئیس کمیته امداد این شهرستان

پهلوانی  مسابقات  اختتامیه  آيین 
المپیاد  و  استان  ای  زورخانه  و 
با  ورزشی مددجويان زندان مرکزی 
های  زندان  کل  مدير  امیری  حضور 
باستانی  هیئت  رئیس  استان،کامیاب 
داديار  سلیمانی  استان،  پهلوانی  و 
زندان،رفیع  احکام  اجرای  بر  ناظر 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  زاده 
مديرکل  مشاور  استان،رحیمیان 
اداره تربیت بدنی استان ، اسماعیلیان 
 ، استان  اندازی  تیر  هیئت  ريیس 
استان  کبدی  هیئت  سرپرست  طالبی 
میز  روی  تنیس  ريیس  ،خضری 
مسئول  نگارستانی  شهرستان،دکتر 

استان  پهلوانی  و  باستانی  مسابقات  برگزاری 
اداره  رئیس  نام  نیک  االسالم  حجت   ،
فرهنگی و تربیتی اداره کل،مصطفايی رئیس 
زندان  مدير  روشان  کل،  اداره  قضايی  اداره 
زندان  فرهنگی  اداره  رئیس  ،افضلی  مرکزی 
مرکزی ، مسئولین اداره کل و زندان و جمع 
اجتماعات  سالن  در  مددجويان  از  کثیری 
گرديد. برگزار  کرمان  مرکزی   زندان 

مرکزی  زندان  عمومی  روابط  گزارش  به   
امیری  رمضان  مراسم  اين  ابتدای   : کرمان 
تبريک  ضمن  استان  های  زندان  کل  مدير 
مسئولین  از  تشکر  و  تقدير  و  بسیج  هفته 
شادابی  باعث  ورزش  داشت:  بیان  زندان 
که  مددجويانی  و  شود  می  جسم  و  روح 
زندان  در  مختلف  ورزشی  های  رشته  در 
و  سالم  دارای جسم  مراتب  به  دارند  فعالیت 
 روحیه اصالحی و تربیتی باالتری می باشند .

وی  بیان داشت: ورزش صرفاً پرورش جسم 
بلکه  نیست  انسان  بدنی  ساختار  و  فیزيک   ،

پرورش و تربیت جسم و تن آدمی به منظور 
رشد و شکوفايی توانايی ها و استعدادهايش 
 برای بهتر و مفید زندگی کردن در جامعه است.

افزود: ورزش ضامن سالمتی وشادبی  امیری 
برای  ظرفیتها  ازتمام  بايد  و  است  مددجويان 
توسعه ورزش، و همگانی نمودن آن در زندان 
استفاده نمود و زمینه شرکت کلیه مددجويان 
. ساخت  فراهم  ورزشی  درفعالیتهای   را 

 در ادامه حجت االسالم نیک نام رئیس اداره 
فرهنگی و تربیتی اداره کل زندانها نیز ضمن 
زندان  مسئولین  از  تشکر  و  خیرمقدم  عرض 
مرکزی به ارائه گزارشی از مسابقات پرداخت 
بیان آيات و روايات به اهمیت  با  و در ادامه 
. پرداخت  بدن  داشتن  نگه  سالم  و   ورزش 

مشکالت  از  بسیاری  رفع   : داشت  بیان  وی 
آزادی  محدوديت  از  ناشی  روانی  و  روحی 
ابزار  از  استفاده  با  زندان  بسته  محیط  در 
ايجاد نشاط و پر کردن  بوده و  ورزش میسر 
برنامه  سايه  در  مفید  طور  به  فراغت  اوقات 
ورزشی  فعالیتهای  مستمر  و  مدون  ريزی 

وبه  آمد  خواهد  دست  به  زندانها  داخل  در 
همگانی کردن  و  ورزش  امر  در  دلیل  همین 
 آن در زندان از هیچ تالشی دريغ نمی کنیم.

در ادامه محمد صادق سلیمانی داديار ناظر بر 
اجرای احکام زندان ضمن تقدير و تشکر از 
انگیزه  اينکه ورزش  بیان  با  مسئولین زندان و 
ای برای زندگی است گفت: پرداختن به امر 
گروهی  و  همگانی  ورزش  خصوصاً  ورزش 
جامعه  افراد  ديگر  تشويق  و  ترغیب  موجب 
شده و شما مددجويان که در يک مکان جمع 
 هستید می توانید مشوق هم در امر ورزش باشید.

ورزش  کنار  در  شد:  يادآور  ادامه  در  وی 
توجه  معنويات  به  بايد  جسم  سالمت  و 
داشت  بیان  مددجويان  به  خطاب  و  کرد 
زندان  در  موجود  امکانات  و  ها  فرصت  از 
توکل  با  توان  می  و  برده  را  بهره  نهايت 
تمام  به  )ع(  اهل بیت  به  توسل  و  خدا  به 
 اهداف و خواسته ها دنیوی و اخروی رسید.

و  لوح  اهدا  با  برتر  مددجويان  از  پايان  در 
جوايزی تقدير به عمل آمد.

باستانی و زورخانه ای مددجویان مرد  المپیاد ورزشی و مسابقات  اختتامیه 
زندان های استان کرمان


