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احمر  هالل  نجات  و  امداد  تیم  مسئول 
دستگاه  يک  سرنشینان  رابرگفت:  شهرستان 
معدن  فرعی  جاده  برف  در  که  مینی بوس 
امدادگران  توسط  بودند  شده  گرفتار  درآلو 

هالل احمر نجات يافتند.
شهابی مسئول تیم امداد و نجات هالل احمر 
سرنشینان  گذشته  شب  رابرگفت:  شهرستان 
درآلو  معدن  از  که  مینی بوس  دستگاه  يک 
عازم شهرستان رابر بودند به علت شدت برف 

در 42 کیلومتری محور رابر به درب بهشت، 
فرعی معدن درالويیه گرفتار شدند.

جمعیت  امدادگران  تالش  با  افزود:  شهابی 
امدادی  پايگاه  در  شهرستان  اين  هالل احمر 

اسکر و رابر نجات يافتند.
مینی بوس  اين  سرنشینان  کرد:  تصريح  او 
از  پس  بودند  درآلو  معدن  نفرکارگر   10 که 

امدادرسانی به رابر منتقل شدند.
احمر  هالل  نجات  و  امداد  تیم  مسئول 

به  نجات  با  خوشبختانه  رابرگفت:  شهرستان 
امدادی هیچ مشکلی  اجرای عملیات  و  موقع 

برای سرنشینان اين مینی بوس پیش نیامد.

تــبــريـکـــ
کرمان  استان  دادگستری  وکالی  کانون  يک  رتبه  کسب 
توسط اقای حسام اسکندر زاده  افشار دانش اموخته رشته 
حقوق اين واحد دانشگاهی را به  ايشان و خانواده محترمشان 
،اساتید و دانشجويان رشته حقوق تبريک عرض مینمايیم.

روابط عمومی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بافت

معاون رئیس کل دادگستری کرمان در گردهمايی 
روابط عمومی های دادگستری مطرح کرد:

سپهبد سلیمانی از یک روابط عمومی 
قوی و حرفه ای برخوردار بود

به حول قوه الهی پیروزی جهان اسالم بر کفر و استکبار 
قطعی است

معاون برنامه ريزی و فناوری اطالعات دادگستری کل 
استان کرمان گفت: دشمن با تمام توان و هجمه به دنبال 
امید کردن مردم و به ويژه جوانان اين مرز و بوم از  نا 
انقالب اسالمی است اما بنا به فرموده رهبر معظم انقالب 
وعده  و  العالی(نصرت  )مدظله  ای  خامنه  امام  حضرت 
الهی نزديک است  و به حول قوه الهی پیروزی جهان 

اسالم بر کفر و استکبار قطعی است.
عمومی  روابط  مسئوالن  گردهمايی  در  بخشی  مهدی 
اظهار  کرمان  شهر  دادگستری  مختلف  های  بخش 

داشت: 
در کنار جنگ اقتصادی شاهد يک جنگ نرم هستیم و 
معاندين  تمام ظرفیت های رسانه ای و تبلیغاتی خود را 
 علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران بکار بسته اند

روابط  کنونی  مقطع  کرد:در  تصريح  قضائی  مقام  اين 
نمايش  به  با  نرم  جنگ  افسران  عنوان  به  ها  عمومی 
گذاشتن هنرمندانه  دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی، 
نقش موثر و کلیدی در خنثی سازی پروژه شوم دشمنان 

در ناکارآمد جلوه دادن نظام خواهند داشت .
واقعی  گزاران  خدمت  مردم  اينکه  به  اشاره  با  وی 
،گفت:سپاه  هستند  آنها  قدردان  و  شناسند  می  را  خود 
ايران  امنیت  سال  چهل  اسالمی  انقالب  پاسداران 
است  نداده  اجازه  و  است  کرده  تامین  را  اسالمی 
شود.  مقدس  خاک  اين  به  تعرضی   کوچکترين 
برنامه چهارم توسعه قضائی در سرلوحه کار دادگستری 

کرمان قرار دارد
بخشی در ادامه با اشاره به اينکه رهبر معظم انقالب در 
جلسات گوناگون همواره بر برنامه محوری قوای مختلف 
عملیاتی  های  برنامه  دارند،افزود:خوشبختانه  تاکید 
پیگیری  و  اجرا  حال  در  قضائیه  قوه  سطح  در  خوبی 
 است و موفقیت های ارزشمندی نیز حاصل شده است 
ضرورت  يک  ها  سازمان  در  را  محوری  برنامه  وی 
برنامه  نیازمند  اهداف  به  رسیدن  گفت:برای  و  دانست 
هستیم و در همین رابطه برنامه چهارم توسعه قضائی در 

سرلوحه کار دادگستری استان کرمان قرار دارد.
اين مقام قضائی با تاکید بر اينکه سازمان ها بدون روابط 
عمومی به اهدافشان دست نخواهند يافت،گفت: روابط 
خدمات  انعکاس  در  پررنگی  و  موثر  نقش  ها  عمومی 
جامعه  در  عمومی  رضايتمندی  افزايش  و  ها  دستگاه 
دارند وی ايجاد روابط مطلوب و سالم فی مابین مردم و 
مسئوالن وهمچنین تقويت روابط عاطفی بین کارکنان 
و مديران را از ديگر وظايف روابط عمومی ها برشمرد و 
افزود:مديريت افکار عمومی از مهمترين وظايف روابط 

عمومی هاست.
پیشرفته  به  بايستی  ها  عمومی  روابط  کرد:  بیان  بخشی 
ترين امکانات ارتباطی روز دنیا مجهز باشند و همچنین 
ها  سازمان  مديران  به  ها  حلقه  ترين  نزديک  عنوان  به 

نقش موثری در بیان مطالبات و خواسته هامردم دارند.
امکانات  به  تجهیز  ضمن  ها  عمومی  روابط 
باشند نگر  آينده  بايد  ؛  دنیا  روز   ارتباطی 

است  موفق   ، داد:روابط عمومی  ادامه  مقام قضائی  اين 
که آينده نگر باشد و بتواند سازمان ودستگاه خود را از 

بروز آسیب ها و موانع پیش رو آگاه نمايد.
معاون برنامه ريزی و فناوری اطالعات دادگستری کل 
مرهون  مديران  موفقیت  از  گفت:بخشی  کرمان  استان 
باشد می  ها  عمومی  روابط  روزی  شبانه  های   تالش 

سپهبد سلیمانی از يک روابط عمومی قوی و حرفه ای 
برخوردار بود

های  گی  ويژه  از  شد:يکی  يادآور  قضائی  مقام  اين 
قاسم  حاج  سپهبد  شهید  اسالم  سرافراز  سردار  برجسته 
يک  وی،داشتن  گی  ويژه  صدها  بر  عالوه  سلیمانی 
روابط عمومی قوی و حرفه ای بود که اين گونه در دل 

مردم جای گرفته است 
وی  ايجاد تفاهم و تسهیل روابط بین دستگاهی ،انعکاس 
خدمات و دستاورد های  دستگاه به مردم،رصد فضای 
،گرفتن  شبهات  و  انتقادات  به  گويی  پاسخ  و  مجازی 
انعکاس  و  جامعه  سطح  در  دستگاه  اقدامات  بازخورد 
مقتضی،تسهیل  اقدام  جهت  ريزی  برنامه  و   مديران  به 
عاطفی  رابطه  برقرای يک  و  روابط درون سازمانی  در 
بین کارمندان و مديران انعکاس و اطالع رسانی خدمات 
فناوری های نوين قوه قضائیه به شهروندان  را از جمله 
دستگاه  در  پويا  و  موفق  عمومی  روابط  يک  وظايف 
بايد  نتیجه کار روابط عمومی  قضائی برشمرد و افزود: 

رضايتمندی عمومی را در پی داشته است

بیماری هاری چیست
انسان ودام مشترک می باشد  بیماری هايی است که بین  يکی از خطرناکترين 
که تمام حیوانات خون گرم به آن مبتال می شوند همچنین بیماری در حیوانات 
بیشتر  ،گربه،گرگ،روباه،سنجاب ،گورکن و خفاش  مثل سگ  گوشت خوار 

ديده می شود.
اين  موفق شدند  به صورت جزيره هستند  هاکه  از کشور  تعداد محدودی  تنها 

بیماری را ريشه کن کنند .
عنوان مخزن  به  مثل سنجاب، گورکن،خفاش ،گرگ، روباه  معموال حیوانات 

آن مطرح می باشند .
بیماری در زمستان و اوايل بهار شیوع بیشتری دارد به دلیل اينکه در اين موقع 
بیماری  ايجاد  عامل  دارند  بیشتر  مهاجرت  شهرها  سمت  به  وحشی  حیوانات 
ويروس از خانواده رابدوويروس ها بوده اين ويروس در بزاق وسیستم اعصاب 
مرکزی وجود دارد واز طريق زخم جلدی ويا گاز گرفتن وارد بدن می شود و 

به حرارت ونور خورشید حساسیت زيادی دارد.
اغلب ضدعفونی کنندها روی آن بی تاثیر هستند ولی نسبت به حالل ها ی چربی 
واسید ها حساس است راه انتقال ويروس فقط از طريق اعصاب است و بعد از 
آنکه ويروس در اعصاب مستقر شد به غدد بزاقی رفته بنابراين هرگز ويروس را 

در خون نمی توان يافت و ويروس در خون وجود ندارد.
راه های انتقال ويروس :

1-از طريق ايجاد زخم يا گاز گرفتگی يا خراش يا پنجه کشیدن 
2- انتقال آلودگی به وسیله هوا در بعضی از موارد ديده شده

انتقال از طريق پیوند قرنیه ديده  3-انتقال از راه خون اصال"صورت نمی گیرد 
شده ولی انتقال از طريق خوردن گوشت و فرآورده لبنی صورت نمی گیرد مگر 

اينکه در مسیر دستگاه گوارش زخمی وجود داشته باشد .
عالئم کلنیکی :

مدت  اين  البته  که  15تا25روز  درانسان  بوده  6تا12روز  بیماری  کمون  دوره 
بستگی به محل زخم دارد هرچه محل زخم به مراکز عصبی مرکزی بدن نزديک 

تر باشد وقوع آن سريع تر است.
به همین دلیل در بعضی از موارد دوره کمون 6ماه تا24 ماه طول می کشد هر چه 
زخم به سر وصورت نزديک تر باشد دوره کمون کوتاه تر است بیماری هاری 

به دو شکل ديده می شود.
1-شکل خشمگین يا تهاجمی

2-شکل خاموش يا فلجی
پیش گیری :

ها دو دسته  باشد که واکسن  پیشگیری واکسیناسیون می  راه های  از  1- يکی 
هستند يا واکسن کشته است يا زنده

2- جدا نمودن سگ های ولگرد و معدوم نمودن آنها
3- کم کردن حیوانات ناقل ومخزن به خصوص روباه قرمز که به عنوان ناقل 

اصلی ويروس است.
چگونه با حیوان هار برخورد کنیم:      

بعد از آنکه دامی به وسیله حیوان مشکوک گاز گرفته شد بايد آن را به صورت 
انفرادی نگه داشته با توجه به      دوره کمون اگر دام گاز گرفته شده هار شده 
باشد ظرف اين مدت بايد تلف شود واگر تلف نشد دلیل برسالم بودن اين دام 

می باشد در اين مدت بايد آب و غذای کافی در اختیار آن قرار گیرد.
در مورد انسان سريعا" بايد قسمت باالی محل گاز گرفتگی را به وسیله نخ يا 
پارچه بسته سپس زخم را با آب وصابون شست وشو داده و سريعا" بیمار را به 

مرکز بهداشت منتقل نمايیم.
شبکه دامپزشکی شهرستان ارزوئیه

اقتدار جمهوری اسالمی ایران منافع دشمنان را در منطقه  به خطر انداخته است 
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
برای  استکبار  تالش  اينکه  بیان  با  کرمان 
ضربه زدن به نظام ادامه دارد گفت:عزت 
خطر  به  را  دشمنان  منافع  ما  اقتدار  و 

انداخته است.
کارگروه  پنجمین  در  انجم شعاع  حسین 
استان  فجر  دهه  ستاد  جوانان  و  ورزش 
حضرت  شهادت  ايام  تسلیت  با  کرمان 
زهرا)س( اظهار داشت: در آستانه ايام اهلل 
دهه فجر قرار داريم و کمیته ورزش ذيل 

ستاد بزرگداشت ايام اهلل دهه فجر استان کرمان 
تشکیل شده است.

وی با بیان اينکه خداوند متعال در قرآن کريم 
ايام اهلل  يادآوری  برای  موسی)ع(  حضرت  به 
يادآوری  گفت:  می دهد  ماموريت  جامعه  به 
تعالی  و  رشد  در  مردم  برای  خدا  روزهای 

جامعه موثر است.
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
در  خداوند  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
است  داشته  مومنین  به  ويژه  عنايت  روزهايی 

خرمشهر  فتح  با  خمینی)ره(  امام  شد:  يادآور 
اين  و  کرد"  آزاد  خدا  را  "خرمشهر  فرمود 
امام  کامل  بندگی  و  اخالص  از  نشان  سخن 
و  ورزش  کارگروه  اينکه  بیان  با  وی  بود.  ما 
با نسل جوان  انقالب  ارتباط  جوانان می تواند 
نهاد  مردم  سازمان های  افزود:  کند  حفظ  را 
دهه  در  می توانند  کارگروه  اين  زيرمجموعه 

فجر فعالیت های مطلوبی داشته باشند.
انجم شعاع با اشاره به نقش موثر اين کارگروه 
کرد:  بیان  جوان  نسل  بین  در  و  جامعه  در 
برنامه های ايام اهلل دهه فجر توسط دستگاه های 

متولی هدفگذاری شده و اجرای کارها 
به جوانان سپرده می شود.

ايران  اسالمی  انقالب  اينکه  بیان  با  وی 
سال   40 از  پس  که  است  انقالبی  تنها 
هويت خود را حفظ کرده است گفت: 
بايد حفظ و به  انقالب ما  دستاوردهای 

نسل جوان منتقل شود.
تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  اسالمی 
از  چیزی  امروز  نمی شد  انقالب  اگر 
مردم  حضور  افزود:  نمی ماند  باقی  اسالم 
مردم  دينی  و  اسالمی  اعتقادات  صحنه،  در 
پیروزی  باعث  امام)ره(  حکیمانه  رهبری  و 

انقالب و تداوم آن شده است.
برای  استکبار  تالش های  اينکه  بیان  با  وی 
ضربه زدن به انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
و  عزت  استقالل،  کرد:  تصريح  دارد  ادامه 
اقتدار نظام و انقالب، منافع دشمنان را به خطر 
انداخته و دشمنان به دنبال ضربه زدن به نظام و 

از بین بردن هويت ما هستند.

نجات ۱۰ نفر از در راه ماندگان در برف شهرستان رابر

ماه  پنج  ظرف  گفت:  کرمان  استاندار 
رودخانه های  حريم  و  بستر  بايد  آينده 
منطقه ای  آب  توسط  بايد  استان  جنوب 
و با همکاری نهادهای قضايی آزاد شود.

ستاد  جلسه  در  فدائی  محمدجواد 
جنوبی  شهرستان  پنج  بحران  مديريت 
گزارش  اينکه  بیان  با  کرمان  استان 
بايد  کرمان  استان  جنوب  در  خسارات 
به موقع ارائه شود اظهار داشت: ارائه به 
موقع گزارشات کمک می کند تا هیئت 
خسارات  برای  را  الزم  اعتبارات  دولت 

وارد شده برآورد کند.
بروز  موقع  در  اينکه  بر  تاکید  با  وی 
و  نیست  پذيرفته  امکانات  نبود  حوادث 

بايد در اين شرايط از هر راه ممکن امکانات 
سیل  برای  گفت:  کنیم  تامین  را  نیاز  مورد 
فروردين ماه کارهای خوبی انجام شد که اين 

اقدامات بايد ادامه داشته باشد.
اطالعات  اينکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
شهرستان  پنج  در  رودخانه ها  بستر  به  مربوط 
به  استان  بحران  مديريت  ستاد  توسط  جنوبی 
ظرف  افزود:  می شود  ارسال  فرمانداری ها 
پنج ماه آينده بايد بستر و حريم رودخانه های 
با  و  منطقه ای  آب  توسط  بايد  استان  جنوب 

همکاری نهادهای قضايی آزاد شود.
اقدامات  اين  گزارش  اينکه  به  اشاره  با  وی 

به  فرمانداران  توسط  ماهیانه  به صورت  بايد 
پیش بینی های  گفت:  شود  ارسال  استانداری 
الزم قبل از حوداث بايد انجام شود تا شاهد 

بروز خسارات جبران ناپذيری نباشیم.
شده  وارد  خسارت های  اينکه  بیان  با  فدائی 
و  بارش ها  در  استان کرمان  مناطق جنوبی  به 
برآورد  و  جمع آوری  بايد  اخیر  سیالب های 
می کند  مسئله کمک  اين  شود گفت:  هزينه 

تا خسارات را جبران کنیم.
جمعیت  مديرعامل  فالح  رضا  جلسه  اين  در 
اينکه در  به  با اشاره  هالل احمر استان کرمان 
سیالب های اخیر در جنوب استان کرمان 42 
حضور  منطقه  در  احمر  هالل  عملیاتی  تیم 

داشتند اظهار داشت: در روزهای 
به 6 هزار و 700 خانوار  گذشته 
امدادرسانی  استان  جنوب  در 

شده است.
برای  میلیارد   4 اينکه  بیان  با  وی 
و  منوجان  قلعه گنج،  ساختمان 
 7 و  شده  هزينه  رودبارجنوب 
در  کرمان  جنوب  برای  میلیارد 
شده  گذاشته  اعتبار  سال  يک 
نتوانستیم  متاسفانه  گفت:  است 
در  خودرو  خريد  برای  اعتباری 
جنوب استان بگذاريم که مشکل 

بزرگی است.
هالل احمر  جمعیت  مديرعامل 
اصلی  مشکل  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
ما در جنوب کرمان نبود خودرو است افزود: 
در جنوب کرمان خودرو نداريم و تجهیزات 
صفر  شهرستان ها  از  بعضی  در  احمر  هالل 
استان  در  سیل  خسارات  بیشترين  و  است 
عبدالوحید  است.  بوده  جنوب  در  کرمان 
نیروی  توزيع  شرکت  مديرعامل  مهدوی نیا 
با  جلسه  اين  در  کرمان  استان  جنوب  برق 
اخیر  اينکه کمترين مشکل در سیل های  بیان 
را در جنوب کرمان داشتیم اظهار داشت: 45 
روستای جنوب استان مشکل برق داشتند که 

در اسرع وقت مشکل آنها برطرف شد.

 حریم رودخانه های جنوب کرمان تا ۵ 
ماه آینده آزادسازی می شود
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باالی ۱۰۰  به  مأرب  به  موشکی  تلفات حمله 
نظامی رسید

داد  )مستقر در رياض( خبر  يمن  وزير خارجه دولت مستعفی 
که تلفات حمله موشکی شنبه شب به اردوگاه نیروهای وابسته به 
ائتالف سعودی در استان مأرب به بیش از 100 نفر رسیده است.

»محمد الحضرمی« وزير خارجه دولت مستعفی يمن در ديدار 
با »تیم لیندر کینگ« دستیار وزير امور خارجه آمريکا آخرين 

تحوالت در عرصه يمن را بررسی کرد.
يمن  مستعفی  دولت  خارجه  وزارت  صفحه  اعالم  اساس  بر 
 28( شنبه شب  موشکی  حمله  به  ديدار  اين  در  وی  توئیتر،  در 
دی( به اردوگاه نیروهای عبد ربه منصور هادی )رئیس جمهور 
مستعفی( اشاره کرد و گفت که در اين حمله بیش از 100 نفر 

کشته و ده ها نفر ديگر نیز مجروح شدند.
در  است،  سعودی  عربستان  مقیم  که  هادی  منصور  ربه  عبد 
واکنش به اين عملیات، بدون هیچ اشاره ای به حمالت شديد 
چند روز اخیر ائتالف به »نَِهم« و ديگر مناطق استان صنعاء، در 
اتهاماتی مدعی شد، انصاراهلل تمايلی به صلح ندارد و »ابزاری 

برای دستورکارهای ايران در منطقه« است. )جزئیات بیشتر(
به  يمن  ارتش  تالفی جويانه  حمله  از  بعد  اخیر  ماهه  چهار  در 
تأسیسات نفتی عربستان سعودی )آرامکو( در شهريور گذشته، 
به  ابراز حسن نیت خود جهت دستیابی  اقدامی برای  صنعاء در 
متوقف  طرفه  به شکل يک  را  اقدامات جنگی  توقف جنگ، 

کرده بود، اما حمالت مکرر عربستان متوقف نشد.

استانداردهای  بر  نظارت  مديرکل 
و  آرايشی  لوازم  غذايی،  صنايع 
ملی  سازمان  حالل  و  بهداشتی 
استاندارد  گفت:  ايران  استاندارد 
پنج  ايران  در  آفالتوکسین  سم 
استاندارد  از  سخت گیرانه تر  برابر 
دهم  يک  میزان  به  و  بوده  جهانی 
شیر  کیلوگرم  هر  در  میکروگرم 
گفت  امینی«  در  است.»غالمرضا 
وگو با ايرنا درخصوص مطرح شدن 
سم  به  تولیدی  شیرهای  آلودگی 
افزود:  ملی،  رسانه  از  آفالتوکسین 
از زبان يک  مطلبی که از رسانه و 
کارشناس مطرح شد، سراسر اشتباه 
بود و خود آن فرد هم به اشتباهش 

اذعان کرده است.اين مقام مسوول سازمان ملی 
استاندارد يادآورشد:  کدکس )استاندارد جهانی 
غذايی( در سطح جهان متولی استاندارد اين سم 
میلیارد  در  قسمت  نیم  را  آن  مجاز  و حد  است 
کرده،  تعیین  کیلوگرم(  هر  در  میکروگرم  )نیم 
اما ما در ايران استانداردی پنج برابر سختگیرانه تر 
قرار داديم و حد مجاز آن را يک دهم قسمت 
خاطرنشان کرد:   کرديم.وی  تعريف  میلیارد  در 
بسیاری  که  بوده  حدی  در  سختگیری  اين 
کارخانجات تولیدی ايران پا را از اين هم فراتر 
پايین تری  مراتب  به  رکوردهای  به  و  گذاشته 
رسیده اند، به طوری که شیر و فرآورده های لبنی 
يکی از اقالم عمده صادراتی کشور در سال های 
شرکت های  برخی  به تازگی  و  بوده  گذشته 
برخی  به  اقالم  اين  قراردادهای صادرات  ايرانی 
کرده اند. منعقد  را  اوراسیا  اتحاديه  کشورهای 

انجام 6 مرحله مراقبت سیستمی  به  با اشاره  وی 
درخصوص سم آفالتوکسین، گفت: حد مجاز 
اين سم در جیره غذايی وارد شده به کشور پنج 
قسمت در میلیارد است، اين در حالی است که 
در ساير کشورها تا 20 قسمت در میلیارد تعريف 
واحد  هر  در  دامپزشکان  همچنین  است،  شده 
به کنترل جیره غذايی هستند،  دامداری موظف 
دامپزشک مستقر در واحدها شیر تولید شده را 
جمع  مراکز  در  آن  از  پس  می کند،  آزمايش 
آوری شیر، در بدو ورود به کارخانجات و پس 
از تولید شیر نیز به طور جداگانه کنترل میزان سم 

انجام می شود.
تمرکز بر طرح های نیمه تمام معدنی برای ايجاد 

توازن در تولید محصوالت
معدنی  و صنايع  معدن  توسعه  های  معاون طرح  
طرح های  بر  تمرکز  از  معادن  توسعه  سازمان 
زنجیره  در  توازن  به  رسیدن  برای  تمام  نیمه 
محصوالت خبر داد.به گزارش ايمیدرو، محمد 
آقاجانلو افزود: به منظور تسريع در تکمیل طرح 
خصوصی  بخش  با  مشارکت  تمام،  نیمه  های 
توانمند مورد توجه است.وی با بیان اينکه امسال 
به  حوزه  اين  در  طرح  دالر  میلیارد   3/7 حدود 
زمینه  در  کرد:  عنوان  رسد،  می  برداری  بهره 
تیتانیوم  های  پروژه  از  ها،  طرح  اندازی  راه 
کک  پترولیوم  و  گرافیتی  الکترود  کهنوج، 
دولت  مشارکت  بارز  نمونه  عنوان  به  توان  می 
های  طرح   کرد.معاون  ياد  خصوصی  بخش  و 
اشاره  با  ايمیدرو  معدنی  صنايع  و  معدن  توسعه 
با کمک  اينکه طرح های جامع مواد معدنی  به 
ذينفع های بخش خصوصی در حال تهیه است، 
گفت: در حال حاضر تهیه طرح های جامع مس 
شرح  که  است  بررسی  دست  در  آلومینیوم  و 
خدمات آنها با همکاری دولت، مجلس و انجمن 
ها تهیه می شود.وی ادامه داد: شمار معادن فعال 
بالغ بر پنج هزار و 500 معدن ذکر شده و به طور 
متوسط ساالنه 400 میلیون تن انواع مواد معدنی 
تا 65 درصد   60 می شود که  استخراج  آنها  از 
مواد معدنی استخراجی، شامل مصالح ساختمانی 
است.آقاجانلو گفت: موضوع خام فروشی مواد 

نیازمند بازنگری تعريف  معدنی 
ها  تعريف  و  است  آن  قانونی 
تولید  زنجیره  در  تر  دقیق  بايد 

باشد.
تولید 23 میلیون تن محصوالت 

باغی در کشور
وزارت  باغبانی  امور  معاون 
اينکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد 
تن  میلیون   23 حاضر  حال  در 
کشور  در  باغبانی  محصوالت 
بخشی  گفت:  شود،  می  تولید 
فضای  در  تولید  حجم  اين  از 
باز  فضای  در  مابقی  و  گلخانه 
با يک هرس  می توان  است که 
میزان  اين  مناسب  تغذيه  و يک 
را به دو برابر افزايش داد.به گزارش ايلنا وزارت 
وزارت  باغبانی  امور  معاون  کشاورزی،  جهاد 
جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ما حدود 
2 میلیون و 900 هزار هکتار باغ داريم که از اين 
بازسازی  به  نیاز  هکتار  هزار   900 حدود  میزان 
مخروطی  برخی  که  است  اين  آن  دلیل  و  دارد 
کاشته شده اند و از سويی ديگر پايه ها و رقم ها 
نیست،  استاندارد  باغ  نقشه  يا  و  است  قديمی 
درحالی که هر 30 سال بايد اين نقشه تغییر يابد 
است.محمدعلی  ادامه دار  همیشه  چرخه  اين  و 
هکتار،  هزار   900 اين  داد:  ادامه  طهماسبی 
بايد  و  می خواهد  جديد  رقم های  و  پايه  نهال، 
پايه های  رقم های قبلی را کنار بگذاريم، اکنون 
و  رقم  پیش 142  است. سال  بسیار خوبی آمده 
الی   10 هم  امسال  بود.  شده  معرفی  جديد  پايه 
20 رقم از طريق موسسه تحقیقات باغبانی اعالم 
هم کمبود  مقداری  پیوندک  لحاظ  از  می شود. 
داشته ايم که توانستیم از ترکیه بیاوريم.طهماسبی 
در ادامه با بیان اينکه برخی روی باغات مادری 
ما  اکنون  گفت:  کرده اند،  سرمايه گذاری 
می توانیم نهال لیبل آبی بدهیم، اين نهال حاصل 
است. تکثیر  حال  در  که  بود  محققین  زحمات 

با  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی  امور  معاون 
باغبانی،  عرصه  در  توانمند  تشکل های  نبود  نقد 
اين بخش سبب می شود  در  تشکل  نبود  گفت: 
به  را  می آيد  بار  به  باغبانی  بخش  در  آنچه 

ثمن بخس بفروشیم.

قاتل خانواده 4نفره بازداشت شد

فرمانده انتظامی بناب از بازداشت قاتلی خبر داد که چهار عضو 
يک خانواده را با سالح گرم به قتل رسانده بود.

سرهنگ سهراب شفقی با اعالم خبر بازداشت قاتل اعضای يک 
خانواده، درباره جزئیات اين خبر اظهار کرد: در پی وقوع قتل 
اعضای يک خانواده چهار نفره در يکی از محالت شهرستان 
بناب، موضوع به صورت ويژه در دستورکار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
مقام  هماهنگی  با  مأموران  اينکه  بیان  با  بناب  انتظامی  فرمانده 
به  توجه  با  گفت:  شدند،  اعزام  حادثه  وقوع  محل  به  قضايی 
اهمیت موضوع، شناسايی و دستگیری قاتل يا قاتالن در دستور 

کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
و  سريع  به موقع،  اقدامات  و  تحقیقات  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  قتل  انجام  از  بعد  که  متهم  پلیس،  کارآگاهان  هوشمندانه 
شهرستان سقز در استان کردستان متواری شده بود در کمتر از 
هشت ساعت با همکاری پلیس آگاهی اين شهر دستگیر و برای 

سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی شهرستان بناب منتقل شد.
به گفته اين مقام انتظامی، با تحقیقات به عمل آمده و اعتراف 
قاتل مشخص شد، متهم با مقتوالن نسبت فامیلی داشته و به دلیل 
چهار  اعضای  و  شده  خاله اش  خانه  وارد  خانوداگی  اختالف 

نفره اين خانواده را با سالح گرم به قتل رسانده است.
تشکیل  با  قتل  به  اعتراف  از  پس  متهم  کرد:  تصريح  شفقی 

پرونده برای سیرمراحل قانونی به مراجع قضايی معرفی شد.

تمامی  گفت:  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
دستگاه های ذی ربط آماده مقابله با هجوم مجدد 
ملخ های صحرايی هستند و عملکرد آنها در سال 
استان  میزان خسارت ها در  تا  باعث شد  گذشته 

کرمان بسیار کم باشد.
کمیسیون  عضو  پناه  نیکزادی  اله  حبیب 
زيست  محیط  و  طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی، 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
عملکرد  خصوص  در  ملت،  خانه  خبرگزاری 
صحرايی،  ملخ های  با  مقابله  برای  دستگاه ها 
گفت: به دلیل نزديکی استان هايی مانند سیستان 
ستان  از  بخش هايی  و  هرمزگان  بلوچستان،  و 
هجوم  خطر  در  همواره  دريا  سواحل  به  کرمان 

ملخ های مديترانه ای هستند.
در  نرماشیر  و  فهرج  ريگان،  بم،  مردم  نماينده 
در  اينکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 

سال گذشته با عملکرد خوبه دستگاه ها 
مقابله خوبی با هجوم ملخ های صحرايی 
اطمینان  نمی توان  اما  گرفت  صورت 
دارد که اين آفت ريشه کن شده است، 
افزود: بايد آمادگی الزم را برای مقابله با 
حمله مجدد ملخ ها همواره وجود داشته 
محصوالت  و  مراتع  تمامی  زيرا  باشد 
کشاورزی منطقه مورد هجوم را از بین 

می برند.
با  اسالمی  در مجلس شورای  مردم  نماينده  اين 
تاکید بر اينکه در استان کرمان و منطقه ريگان 
مقابله خوبی با آفت ملخ های صحرايی صورت 
گرفته و اجازه داده نشد خسارت فراوانی داشته 
امکانات  گذشته  سال  در  کرد:  عنوان  باشند، 
برای  مربوطه  دستگاه های  اختیار  در  مناسب 

مقابله با ملخ های صحرايی وجود نداشت.

طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
اسالمی،  شورای  مجلس  زيست  محیط  و 
و  امکانات  نیز  جاری  سال  در  کرد:  خاطرنشان 
تجهیزات الزم در اختیار دستگاه ها قرار دارد و 
اين آفت خطرناک  با  می توانند عملکرد خوبی 

داشته باشند.

مرگ تلخ دختر 4 ساله جیرفتی در آتش سوزی

آتش سوزی يک منزل مسکونی در جیرفت مرگ کودک 4 
ساله را رقم زد.

سرهنگ رضا محمدرضايی فرمانده انتظامی جیرفت گفت: در 
بر  مبنی   ،110 پلیس  فوريت های  مرکز  به  گزارشی  اعالم  پی 
آتش سوزی در يک منزل مسکونی در سطح شهر، بالفاصله 

تیم گشت انتظامی به محل وقوع حادثه اعزام شد.
در  شد  مشخص  حادثه  محل  در  ماموران  با حضور  او گفت: 
نقاط  از  يکی  در  مسکونی  منزل  باب  يک  گرفتن  آتش  پی 
يک  و  اقدام  حريق  اطفاء  به  نسبت  نشانی  آتش  عوامل  شهر 
دختربچه 4 ساله را به همراه پدرش که در منزل حضور داشتند 

به بیمارستان منتقل کرده اند.
از  ادامه مشخص شد، پس  انتظامی تصريح کرد: در  اين مقام 
انتقال مصدومان به بیمارستان متاسفانه دختربچه 4 ساله به دلیل 
استنشاق گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داده است.

دقیق  علت  اينکه  بیان  با  "جیرفت"  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
به  است  بررسی  حال  در  کارشناسان  توسط  حادثه  اين  وقوع 
شهروندان توصیه کرد: با توجه به فصل سرما و افزايش استفاده 
از وسايل گرمازا، همواره اصول ايمنی را رعايت کنند تا شاهد 

وقوع اينگونه حوادث ناگوار و غیر قابل جبران نباشیم

سردار کوثری مطرح کرد؛
جزئیات نامه تدبیرآمیز رهبر انقالب به آیت اهلل 

سیستانی در زمان حمله داعش

معظم  مقام  نامه  از  جزئیاتی  تهران  ثاراهلل  قرارگاه  فرمانده  جانشین 
رهبری به آيت اهلل سیستانی در زمان حمله داعش به عراق را بازگو 

کرد.
سوريه تنها کشوری بود که از اول تا آخر جنگ در کنار ما بود/ نامه 
انقالب به آيت اهلل سیستانی در زمان حمله داعشبه  تدبیرآمیز رهبر 
گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
ثاراهلل  قرارگاه  فرمانده  جانشین  کوثری  اسماعیل  سردار  جوان، 
تهران،  استاندار  با حضور  تهران  استانداری  در  امروز  عصر  تهران 
معاونین، فرمانداران، شهرداران و مديران کل دستگاه های اجرايی 
برگزار شد، به نقل خاطراتی از همکاری های خود با سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی پرداخت و گفت: من اولین بار در سال 61 در 

جبهه با او آشنا شدم و از همان زمان شیفته اخالق او شدم.
جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل تهران با اشاره به اينکه سردار سلیمانی 
يک روستازاده بود که بعد از اخذ ديپلم در اداره کل وزارت نیرو 
و در حوزه آب استخدام شده بود، اظهار کرد: او بعد از فرمان امام 
به عنوان بسیجی به جبهه آمد و از همان اول با سن کمی که داشت 
فرمانده تیپ کرمان و هرمزگان شد که يک سال بعد آن را تبديل 

به لشگر کرد.
محاصره   59 سال  در  جنگ  از  قبل  اينکه  بیان  با  کوثری  سردار 
گرفتیم، گفت:  قرار  فشار  تحت  موقع  همان  از  و  شديم  اقتصادی 
تولید می کرديم که  نفت  بشکه  میلیون  نیم  و  انقالب شش  از  قبل 
سهم کشورمان تنها 16 درصد بود و بقیه را آمريکايی ها می بردند و 
پس از انقالب هم خیال می کردند که می توانند مانند دوران پهلوی 
ندادند و  اجازه  مردم  و  امام  اما  اشغال کنند،  را  ما  قاجار کشور  و 

صحنه ای ايجاد کردند که باعث شگفتی سیاست مداران دنیا شد.
او با بیان اينکه در آن دوران دو ابرقدرت شرق و غرب ينی شوروی 
و آمريکا از ايران شکست خوردند، گفت: تنها کشوری که از ابتدا 
تا انتهای جنگ در کنار ما قرار داشت، کشور سوريه بود و در اينجا 
انسان هايی مثل حاج قاسم، رزمندگان ارتش و مردم ايران به فرمان 

امام لبیک گفتند و نشان دادند که امامشان را ياری می کنند.
تانک  هزار   2 اينکه  بیان  با  تهران  ثاراهلل  قرارگاه  فرمانده  جانشین 
و نفربر را از ارتش عراق غنیمت گرفتیم و 7 هزار دستگاه را هم 
که  بود  رسالتی  از  برخواسته  توانمندی  اين  کرديم، گفت:  منهدم 

مردم می خواستند به امام نشان دهند.
سردار کوثری با بیان اينکه حاج قاسم بعد از جنگ به جنوب شرق 
من  همزمان  کند، گفت:  مقابله  منطقه  آن  اشرار  با  تا  رفت  کشور 
از حاج قاسم  هم در لشگر 27 بودم و دائما گزارشات مربوطه را 
با چه ظرافتی سران  و  او چگونه  دريافت می کردم و می ديدم که 
قبايل آن منطقه را فرا خوانده و مشکل را حل کرده است و آخرين 

بار هم ديديم که چگونه با داعش مقابله کرد.
او با بیان اينکه داعش بسیاری از مسلمانان جهان را فريب داده بود 
و از 78 کشور مسلمانان را برای جنگ به سوريه و عراق کشانده 
بود، گفت: داعش تا 35 کیلومتری مرز ما آمده بود که مقام معظم 
فرمان  مسلح  نیرو های  به  و  کردند  تدبیر  دو  زمان  اين  در  رهبری 

دادند که به آن ها بگويید اگر جلوتر بیايند با ما طرف هستند.
در  امنیت  اگر  اينکه  بیان  با  تهران  ثاراهلل  قرارگاه  فرمانده  جانشین 
گذاری  سرمايه  کار  وارد  گذاری  سرمايه  هیچ  نباشد،  کشور 
نمی شود، گفت: تدبیر دوم مقام معظم رهبری نامه نگاری با آيت هلل 
سیستانی بود که از ايشان خواستند از مردم و جوانان بخواهید تا به 
میدان بیايند و برای دفع اين فتنه کمک کنند و ما به آن ها در عراق 
و داخل ايران آموزش داديم که اين نیرو ها حشت شعبی نام گرفتند.

و  قاسم  حاج  توسط  شعبی  حشت  اينکه  بیان  با  کوثری  سردار 
ابومهدی ساماندهی شد، گفت: وقتی که توانستیم داعشی ها را از 

عراق بیرون کنیم، آمريکايی ها عصبانی شدند.

کشف 3 تن مواد مخدر در بافت

از  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
کرمان،  سرهنگ نبی اهلل میرافضلی، فرمانده انتظامی شهرستان بافت 
راستای  در  بافت  شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  ماموران  گفت: 
بر  اشرافیت کامل  اقدامات اطالعاتی و  با  اين پديده شوم  با  مقابله 
نقاط آلوده شهرستان در 9 ماهه امسال موفق شدند 3 تن و 112 کیلو 

گرم انواع مواد مخدر را کشف کنند.
با مدت  اينکه اين مقدار مواد کشف شده در مقايسه  به  اوبا اشاره 
راستای  در  افزود:  است  داشته  افزايش  درصد   10 قبل  سال  مشابه 
از  نفر  اين مدت 95  در  نیز  موادمخدر  توزيع کنندگان  با  برخورد 

سوداگران مرگ دستگیر و به مراجع قضايی معرفی شده اند.
به  اعتیاد  جرائم  از  بسیاری  ريشه  اينکه  بیان  با  انتظامی  مسئول  اين 
برپايی  و  کارشناسان  اعزام  با  نیز  پلیس  گفت:  است،  مخدر  مواد 
کارگاه های آموزشی در سطح مدارس، ادارات و ديگر نهاد ها در 

جهت آگاه سازی و پیشگیری از اعتیاد گام بر می دارد.

استاندارد سم آفالتوکسین در ایران، ۵ برابر سختگیرانه تر از استاندارد جهانی

نیکزادی پناه:

دستگاه  ها آماده مقابله با ملخ های صحرایی؛ عملکرد سال گذشته قابل قبول بود

مديرعامل ستاد ديه استان کرمان با بیان اينکه 
افزايش  به  رو  غیرعمد  جرايم  زندانیان  آمار 
است گفت: بدهکاران مالی بیشترين زندانیان 

جرايم غیرعمد کرمان هستند.
هیئت  جلسه  در  موسوی قوام  حجت اهلل  سید 
حضور  با  که  کرمان  استان  ديه  ستاد  امنای 
کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  موحد 
حضرت  شهادت  ايام  تسلیت  با  شد  برگزار 
حاج  سرافراز  سردار  شهادت  و  زهرا)س( 
از  داشت:  اظهار  همرزمانش  و  سلیمانی  قاسم 
ادامه دهنده راه  تا  توفیق دهد  خدا می خواهیم 

امام)ره( و شهدا باشیم.
از 10 ماهه نخست سال  ارائه گزارشی  با  وی 
ابتدای سال 17 جلسه  از  98 خاطرنشان کرد: 
ستاد ديه برگزار شده که تقريبا در هر ماه دو 

جلسه بوده است.
نفر   227 با  کرمان  استان  ديه  ستاد  مديرعامل 
از  ابتدای سال  از  مددجوی جرايم غیرعمدی 
آينده  روزهای  در  گفت:  شدند  آزاد  زندان 
غیرعمد  جرايم  زندانیان  بیشتر  آزادی  شاهد 
خواهد  نفر   250 به  تعداد  اين  و  بود  خواهیم 
رسید. وی با عنوان اينکه مبلغ بیش از 8 میلیارد 
استان  خیران  و  ديه  ستاد  کمک های  تومان 
است  شده  هزينه  زندانیان  اين  آزادی  برای 
خیران  کمک های  محل  از  نفر   198 افزود: 

آزاد شدند.
تومان  میلیون   408 اينکه  بیان  با  موسوی قوام 
 166 و  است  کرده  کمک  مرکز  ديه  ستاد 

به  آنها صحبت شده هم  با  از شکاتی که  نفر 
آزادی زندانیان کمک کردند گفت: تاکنون 
جشن های  در  تومان  میلیون   200 و  میلیارد   7

گلريزان جمع آوری و وصول شده است.
وی با ابراز اينکه آمار زندانیان جرايم غیرعمد 
حال  در  افزود:  است  افزايش  به  رو  متاسفانه 
در  غیرعمد  جرايم  زندانی  نفر   230 حاضر 
زندان های استان کرمان حضور دارد و که از 
بدهکار  و  برگشتی  نفر چک   115 تعداد  اين 
سنگین  نیز  آنها  بدهی  مبلغ  که  هستند  مالی 

است.
مديرعامل ستاد ديه استان کرمان با بیان اينکه 

84 نفر به دلیل پرداخت مهريه و 7 نفر نفقه در 
زندان هستند گفت: 10 نفر بابت ديه تصادفات 
نفر در زندان  به سر می برند و يک  در زندان 
رفسنجان حضور دارد که بدهی يک میلیاردی 

دارد.
وی با عنوان اينکه 14 نفر از سال گذشته و 14 
امسال هستند که  ابتدای  ماهه  نفر ورودی سه 
ستاد  ساختمان  افزود:  دارند  قرار  اولويت  در 
ديه در حال احداث است و تعدادی از خیران 
حاضر  حال  در  که  کردند  آمادگی  اعالم 
دائم  نگهبان  و  شده  انجام  زمین  گودبرداری 

مستقر شده است.

آمار زندانیان جرایم غیرعمد رو به افزایش است 
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لزوم  به  اشاره  با  استاندار کرمان  معاون عمرانی 
مهر در کرمان  تکلیف واحدهای مسکن  تعیین 
بايد  گفت: راه دسترسی پروژه های مسکن مهر 

تا پايان سال آسفالت شود.
در  امروز  آيت اللهی موسوی صبح  سیدمصطفی 
پیامبر  سالن  در  استان که  جلسه شورای مسکن 
اعظم)ص( استانداری کرمان برگزار شد اظهار 
شده  ساخته  واحدهای  تکلیف  تعیین  داشت: 
پیگیری  جديت  با  بايد  کرمان  در  مهر  مسکن 

شود.
معاون امورعمرانی استانداری کرمان بر تکمیل 
واحدهای مسکونی مسکن مهر در استان کرمان 
دسترسی  راه  سال  پايان  تا  افزود:  و  تاکید کرد 
و  برسد  اتمام  به  بايد  مهر  مسکن  پروژه های  به 

مراحل آسفالت انجام شود.

اداره  سرپرست  حاجی زاده  علی  جلسه  اين  در 
با بیان اينکه  کل راه و شهرسازی استان کرمان 
بخشی از متقاضیان مسکن مهر در استان کرمان 
داريم  انتظار  بهزيستی هستند گفت:  مددجويان 
سازمان بهزيستی نیز به اتمام اين واحدها کمک 

کند.
عباس صادق زاده مديرکل بهزيستی استان کرمان 
پروژه های  مشکل  اينکه  بیان  با  جلسه  اين  در 
مسکن مهر بهزيستی در سهم مشارکت بهزيستی 
عضو  يا  پروژه ها  اين  در  داشت:  اظهار  نیست 
کوتاهی کرده است و يا ادارات و دستگاه های 

مربوطه به تعهدات خود عمل نکردند.
اينکه  عنوان  با  کرمان  استان  بهزيستی  مديرکل 
به  بايد  که  را  بالعوضی  مبلغ  بهزيستی  سازمان 
می کرده  پرداخت  مسکن  بابت  مددجويان 

داريم  آمادگی  هم  هنوز  افزود:  است  پرداخته 
برای حل مشکالت اين واحدها همکاری کنیم.

در  نیز  راور  شهرستان  فرماندار  اژدری  مالک 
اين جلسه با بیان اينکه مشکل تامین آب پروژه 
گفت:  است  شده  برطرف  راور  مهر  مسکن 
عملیات اجرايی پروژه مسکن مهر راور دوباره 

آغاز شده است.

فرماندهی  جانشین  سپاه،  مشترک  ستاد  رياست 
پیشتیبانی  و  آماد  معاونت  همچنین  و  سپاه  کل 
از  مسلح،  نیرو های  کل  ستاد  صنعتی  تحقیقات 
کنون  تا  حجازی  سردار  مسئولیت های  جمله 

بوده است.
»سید محمد حجازی« در مراسم توديع و معارفه 
فرمانده نیروی قدس سپاه، طی حکمی از سوی 
به  سپاه  کل  فرمانده  سالمی«  »حسین  سردار 

عنوان جانشین نیروی قدس سپاه منصوب شد.
زاده  حسین  محمد  سید  پاسدار  سرتیپ  سردار 

حجازی، متولد سال 1335 در اصفهان است.
وی در طول سال های پیش از انقالب، به همراه 
برادرش در مبارزه با رژيم طاغوت شرکت کرد 
چندان که با دستگیری و حبس برادرش، او نیز 

بازداشت و از دانشگاه اخراج شد.
به  انقالب  پیروزی  بدو  از  حجازی  محمد  سید 
امور  به  کار،  کنار  در  و  آمد  در  سپاه  عضويت 

علمی و آموزشی نیز می پرداخت.
التحصیل  فارغ  حجازی  سردار 
مديريت  ارشد  کارشناسی  دوره 
دولتی از دانشگاه تهران و مدرک 
ملی  دفاع  عالی  دانشکده  دکترای 
استراتژيک  مديريت  رشته  در 
علمی  عضو  چنین  هم  وی  است. 

دانشگاه امام حسین )ع( است.
دوم  منطقه  سپاه  ستاد  مسئولیت 
سپاه  فرماندهی  جانشین  کشوری، 
جانشین  کشوری،  چهارم  منطقه 

میانی  جبهه های  در  سلمان  عملیاتی  قرارگاه 
قدس  قرارگاه  فرماندهی  جانشین  غربی،  و 
معاونت  مقدس،  دفاع  دوران  پايان  تا  سپاه 
نیروی مقاومت بسیج، معاونت  هماهنگ کننده 
همچنین  و  بسیج  مقاومت  نیروی  انسانی  نیروی 
فرماندهی نیروی مقاومت بسیج به مدت 10 سال 

از جمله سوابق سردار سید محمد حجازی است.
فرماندهی  جانشین  سپاه،  مشترک  ستاد  رياست 
پیشتیبانی  و  آماد  معاونت  همچنین  و  سپاه  کل 
از  مسلح،  نیرو های  کل  ستاد  صنعتی  تحقیقات 
کنون  تا  حجازی  سردار  مسئولیت های  ديگر 

بوده است.

کل  ستاد  ابالغیه  برابر  گفت:  مهری  سردار 
غیبت  خدمت  اضافه  بخشش  مسلح،  نیرو های 
به  که  می شود  مشموالنی  شامل  تنها  سربازی، 

خدمت سربازی اعزام شوند.

وظیفه  سازمان  رئیس  مهری  تقی  سردار 
ابالغیه  برابر  داشت:  اظهار  ناجا  عمومی 
بخشش  مسلح،  نیرو های  کل  ستاد 
تنها  سربازی،  غیبت  خدمت  اضافه 
به خدمت  که  می شود  مشموالنی  شامل 

سربازی اعزام شوند.
اضافه  بخشش  ضوابط  مورد  در  وی 
در  کرد:  عنوان  سربازی  غیبت  خدمت 
صورتی که در سوابق خدمتی کارکنان 
وظايف  در  جديت  خلق،  حسن  وظیفه، 
محوله، ابراز شجاعت و فداکاری و ... از سوی 
اضافه  از  بخشی  يا  تمام  شود،  تايید  فرماندهان 
خدمت سنواتی آنان برابر ضوابط مورد بخشش 

قرار می گیرد.

به  اشاره  با  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
اضافه  بخشش  مصاديق  و  ابالغیه ضوابط  اينکه 
ستاد  سوی  از  وظیفه  کارکنان  سنواتی  خدمت 
خدمتی  يگان های  تمام  به  مسلح  نیرو های  کل 
افزود: اضافه خدمت سربازان  ابالغ شده است، 
و  نمونه  سرباز  مانند  مواردی  در  خدمت  حین 
به تولید محصول  ابتکار منجر  موفقیت در ثبت 
يا مقاله علمی معتبر، حفظ حداقل يک جزء  و 
قرآن کريم، گذراندن دوره های تخصصی مورد 
نیاز يگان نیرو های مسلح و ... در صورت تأيید 

فرماندهان بخشیده می شود.
برای  سربازان  کرد:  خاطرنشان  مهری  سردار 
بهره مندی از اين تسهیالت بايد به نیروی انسانی 

يگان خدمتی خود مراجعه کنند.

هرم سنی افراد در زمان ازدواج و طالق در سال 97 از سوی 
سازمان ثبت احوال اعالم شد.

مردم ایران بیشتر در چه سنی ازدواج می کنند؟ / 
3۰ تا 4۰ ساله ها بیشتر طالق می گیرند

 32.8 سالنامه 97،  در  احوال کشور  ثبت  اعالم سازمان  اساس  بر 
درصد زنان و 3.6 درصد مردانی که ازدواج کردند کمتر از 20 
سال سن داشته اند و 90.4 درصد زنان بین 15 تا 40 سالگی، 89.1 

درصد مردان بین 20 تا 40 سالگی ازدواج کرده اند.
طالق  که  مردانی  درصد   70.2 و   زنان  درصد   81.3 همچنین 
گرفته اند در سن کمتر از 40 سال قرار داشتند؛ در حالی که 9.4 
درصد زنانی که طالق گرفته اند و تنها 0.5 درصد از مردان با اين 

تجربه کمتر از 20 سال داشتند.
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱398- ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت

اسناد  ثبت  نامه  آيین   -64 و   59 اصالحی  مواد  و  امالک  و  اسناد  ثبت  12-قانون  ماده  دستور  برابر 
اشخاصی که در سه ماهه سوم)مهر-آبان- آذر( سال 1398نسبت به امالک واقع در بخش های 40 و42 
-کرمان حوزه ثبتی شهرستان بافت، تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام و نام خانوادگی و سهام مورد 

تقاضا و شماره پالک اصلی و فرعی و موقعیت محل به شرح ذيل آگهی می گردد.
قطعه يک بخش 40 کرمان

3 فرعی از 2408-اصلی آقای عباسعلی دهقانی دشتابی فرزند محمدعلی ششدانگ يک باب خانه واقع 
در بافت خیابان امام کوچه شماره 53 فرعی 4 به مساحت 313/90 مترمربع.

بافت  باب خانه واقع در  فرزند احمد ششدانگ يک  پرزيوند  از 2587-اصلی خانم سلطنت  2 فرعی 
خیابان چمران کوچه شماره 23 به مساحت 215/97 مترمربع.

قطعه دو بخش 40 کرمان
565 فرعی مجزی شده از 141 فرعی از 21-اصلی آقای باقر رشیدی فرزند غالمرضا ششدانگ يک 

باب خانه واقع در بزنجان جاده بافت- کرمان کوچه نبش نانوايی به مساحت267/25 مترمربع 
قطعه 3 بخش 42 کرمان

1145 فرعی مجزی شده از 943 فرعی از 102 اصلی خانم صديقه شهابی رابری فرزند عین ا...ششدانگ 
يک باب خانه واقع در رابر محله ديوران خیابان باهنر به مساحت 322/65 مترمربع 

تقاضا  به امالک مورد  قانون مذکور هر شخص نسبت  نامه  برابر ماده 16-قانون وماده 86- آيین  لذا 
اداره  به  به مدت90 روز واخواهی خود را کتبا  انتشار اگهی  اولین  از تاريخ  واخواهی دارد می تواند 
ثبت اسناد و امالک بافت تسلیم و رسید دريافت دارد ضمنا طبق ماده 86 آيین نامه قانون ثبت، ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسلیم واخواهی خود به ثبت اسناد ،بايد دادخواست الزم را نیز به دادگاه صالحه 
تقديم نمايد و چنانچه بین تقاضا کننده و ديگری قبل از انتشار نوبت اول اگهی دعوی در دادگستری در 
جريان باشد بر طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی بايستی ظرف مهلت ياد شده گواهی دادگاه مشعر 
بر جريان ثبت را اخذ و به اين اداره ارائه نمايد و پس از مهلت مذکور حق او ساقط و دعوی او مسموع 
بنام متقاضی ادامه خواهد يافت و همچنین به موجب ماده 56-آئین نامه  نخواهد بود و عملیات ثبتی 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی احتمالی امالک  فوق الذکر در موقع تعیین حدود مشخص و در صورتمجلس 

تحديدی منظور خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه: 98/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه: 98/12/1
محمدمحسن قزوينی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف 113( 

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
يک  قطعه  از984-اصلی   فرعي   308 پالک  دارای  خانه  باب  يک  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
مورد  مترمربع   234/29 مساحت  به   6 کوچه  شرقی  فردوسی  خیابان  بافت  در  واقع  کرمان   40 بخش 
تقاضاي خانم صنم کريم زاده کیسکانی فرزند سهراب به شماره شناسنامه 23 صادره از بزنجان حسب 
وعملیات  منتشر  بدينوسیله  مرقوم  پالک  اختصاصي  حدود  تحديد  آگهي  نامبرده  کتبي  درخواست 
لذا  بعمل خواهد آمد  و  پنجشنبه مورخه 98/12/1 در محل شروع  تحديدي آن ساعت 8 صبح روز 
به مالک و مجاورين رقبه مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملک 
حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون مي 
تواند از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدي 30 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت 
تسلیم نمايد ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت 
يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره بايستي با مراجعه به مرجع ذيصالح قضائي نسبت به تقديم 
دادخواست اقدام و گواهي را به اين اداره تقديم نمايد در غیر اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني 
وي مي توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست دريافت و به اين اداره تسلیم 

نمايند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: 98/11/1

محمدمحسن قزوينی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف117(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحديد حدود ششدانگ آب و اراضی مزرعه گلی گوران دارای پالک 405 -اصلی قطعه چهار 
بخش41 کرمان واقع در مزرعه گلی گوران مورد تقاضاي آقای شیرزاد موسی پور سیاه جل فرزند 
علی به شماره شناسنامه 122 صادره از بافت مالک 4 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ پالک فوق از 
نوبت خارج گرديده و اعمال تبصره ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست کتبي 
نامبرده آگهي تحديد حدود اختصاصي پالک مرقوم بدينوسیله منتشر وعملیات تحديدي آن ساعت 8 
صبح روز شنبه مورخه 98/12/3 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورين رقبه مرقوم 
اخطار مي شود که در موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر حدود 
و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد مي تواند از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدي 30 روز 
اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نمايد ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره بايستي با مراجعه 
به مرجع ذيصالح قضائي نسبت به تقديم دادخواست اقدام و گواهي را به اين اداره تقديم نمايد در غیر 
اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم 
دادخواست دريافت و به اين اداره تسلیم نمايند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با 

رعايت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: 98/11/1

محمدمحسن قزوينی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف119(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحديد حدود ششدانگ يک باب خانه دارای پالک 4289 فرعی از 2418 فرعی از 12-اصلی 
قطعه يک بخش42 کرمان واقع دررابر بلوار چمران آخرين کوچه سمت راست اولین خانه به مساحت 
150/96 مترمربع مورد تقاضاي آقای علی شمس الدينی فرزند فتح ا... به شماره شناسنامه 32 صادره از 
رابراز نوبت خارج گرديده و اعمال تبصره ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست 
منتشر وعملیات تحديدي آن  بدينوسیله  مرقوم  اختصاصي پالک  نامبرده آگهي تحديد حدود  کتبي 
ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 98/11/26 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورين 
رقبه مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي 
بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد مي تواند از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدي 
30 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نمايد ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 
آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره بايستي با 
مراجعه به مرجع ذيصالح قضائي نسبت به تقديم دادخواست اقدام و گواهي را به اين اداره تقديم نمايد 
در غیر اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم 
تقديم دادخواست دريافت و به اين اداره تسلیم نمايند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي 

را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: 98/11/1

محمدمحسن قزوينی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف118(

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   3131399058 شناسنامه  داراي  عزيز  فرزند  غضنفری  غالمعباس  آقای 
980823 مورخ98/10/11 توضیح داده شادروان عزيزغضنفری فرزند عبدالحسین به شناسنامه 923 در 
تاريخ 1398/5/31 در شهر بافت روستای گوغرفوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:

1-غالمعباس غضنفری به ش ملی 3131399058متولد 1337 فرزند متوفی.
2- آذرغضنفری به ش ملی 3130671986متولد 1350 فرزند متوفی.
3-لیلی غضنفری به ش ملی 3130617205متولد 1339 فرزند متوفی.

4-کبری غضنفری به ش ملی 3131391561متولد 1335 فرزند متوفی.
5- عذری غضنفری به ش ملی 3130617787متولد 1341 فرزند متوفی.

6- ماه نساء يارآحمدی به ش ملی 3131336641متولد 1316 همسر متوفی.
يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

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

آگهي حصروراثت
آقای غالمحسین شمسی گوشکی فرزند قاسم داراي شناسنامه 4 به شرح دادخواست شماره 980839 
مورخ98/10/29 توضیح داده شادروان محمدعلی شمسی گوشکی فرزند غالمحسین به شناسنامه 106 

در تاريخ 1398/10/17 در شهر کرمان شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-غالمحسین شمسی گوشکی فرزند قاسم به ش ش 4 متولد 1336 پدر متوفی.

2- حوا ابراهیم پور پشتکوهی فرزند مريد به ش ش 100متولد 1341 مادر متوفی.
3-مهناز غنجعلی پور فرزند کرامت به ش ملی 3120379034متولد 1379 همسر متوفی.

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

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
-دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست  ا... داراي شناسنامه 3131500646  خانم مريم پورموسی گوغری فرزند رحمت 
شماره 980833 مورخ98/10/29 توضیح داده شادروان رضا زاهدی فرزند محمد به شناسنامه 249 در 

تاريخ 1398/9/25 در شهر کرمان شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مريم پورموسی گوغری فرزند رحمت ا... به ش ملی 3131500646 متولد 1366 همسر متوفی.

2- نصرت عسکری نژاد فرزند نورا... به ش ملی 3130097325متولد 1335 مادر متوفی.
يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
-دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
 980845 شماره  دادخواست  شرح  به   612 شناسنامه  داراي  رمضان  فرزند  فرخی  امین  آقای 
مورخ98/10/28 توضیح داده شادروان رمضان فرخی فرزند سعدا... به شناسنامه  در تاريخ 1398/10/12 

در شهر بافت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ماه نسا پورعوض به ش ملی 3130750169متولد 1317 بافت مادر متوفی.

2- گوهر میرزائی نژاد به ش ملی 3131139072متولد 1342بافت همسرمتوفی.
3-اسما فرخی به ش ملی 3120133833 متولد 1371 بافت فرزند متوفی.
4-سمیه فرخی به ش ملی 3130947817متولد 1360 بافت فرزند متوفی.
5- معین فرخی به ش ملی 3120254487متولد 1376 بافت فرزند متوفی.
6-رامین فرخی به ش ملی 3130972579متولد 1362 بافت فرزند متوفی.
7-امین فرخی به ش ملی 3131474874 متولد 1364 بافت فرزند متوفی.

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

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف 187(
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست شماره 980814  به شرح  داراي شناسنامه 42  ا...  فرزند محب  پريدخت جهانداری  خانم 
مورخ98/10/28 توضیح داده شادروان محب ا... جهانداری فرزند نعمت ا... به شناسنامه 243 در تاريخ 

1346/8/10 در شهر بافت روستای خبرفوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-عنايت ا... جهانداری به ش ملی 3130274286متولد 1311 فرزند متوفی.

2- لطفعلی جهانداری به ش ملی 3131078472متولد 1314 فرزند متوفی.
3-جهانبخش جهانداری به ش ملی 3131090227متولد 1320 فرزند متوفی.
4-فرحبخش جهانداری به ش ملی 3130276343متولد 1325 فرزند متوفی.

5- ماه رخ جهانداری به ش ملی 3130274278متولد 1309 فرزند متوفی.
6- ماه طلعت جهانداری به ش ملی 3131092920متولد 1323 فرزند متوفی.
7-پريدخت جهانداری به ش ملی 3131103655 متولد 1329 فرزند متوفی.

8- مهین دخت جهانداری به ش ملی 3131114401 متولد 1333 فرزند متوفی.
9-فرخ لقاء جهانداری به ش ملی 3130287353 متولد 1339 فرزند متوفی.

10-غنچه جهانداری به ش ملی 3130268561 متولد 1300 همسر متوفی.
يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

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

دیابت
ديابت يا بیماری قند به قند خون باال ی 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.
ديابت دو نوع اصلی دارد. در ديابت نوع يک، تخريب سلول های 
بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می شود و در نوع دو، 
نهايت  در  که  دارد  وجود  انسولین  به  بدن  رونده  پیش  مقاومت 
کامل  نقص  و  پانکراس  بتای  سلول های  تخريب  به  است  ممکن 
تولید انسولین منجر شود. در ديابت نوع دو عوامل ژنتیکی، چاقی 

و کم تحرکی نقش مهمی در ابتالی فرد دارند.
ساز  و  سوخت  و  استفاده  در  بدن  توانايی  و  سرعت  ديابت،  در 
افزايش  خون  قند  میزان  اين رو  از  می يابد  کاهش  گلوکز  کامل 
قند در  افزايش  اين  هیپرگلیسمی می گويند. وقتی  به آن  يافته که 
رگ های  تخريب  سبب  باشد،  داشته  وجود  بدن  در  مدت  دراز 
بدن  مختلف  اعضای  می تواند  که  می شود  بدن  در  ريز  بسیار 
همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر کند. همچنین ديابت با 
دارد؛  ارتباط مستقیمی  قلبی عروقی  بیماری های  افزايش ريسک 
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.
زيور شیخ اسدی بهورز پايگاه سالمت بزنجان

اقدامات پیش از بارداری
شما  تصمیم  اگر  است.  مهم  و  بزرگ  اقدامی  شدن  بچه دار 
برای داشتن فرزند قطعی است، برای گذراندن يک بارداری 
همراه با آرامش و در نهايت داشتن فرزندی سالم، الزم است 
اين  در  دهید.  انجام  شدن  باردار  از  پیش  را  مهمی  اقدامات 

مطلب با اقدامات ضروری قبل از بارداری آشنا خواهید شد.
انجام معاينات پیش از بارداری

قبل از اقدام به بارداری بهتر است جهت انجام معاينات پیش 
از بارداری به پزشک مراجعه کنید. در جلسات معاينات پیش 
خانوادگی،  و  شخصی  پزشکی  سوابق  پزشک  بارداری،  از 
را  و مکمل های مصرفی  داروها  فعلی سالمت شما،  وضعیت 

بررسی خواهد کرد.
انجام آزمايش های ژنتیک پیش از بارداری

اجباری  بارداری  از  پیش  ژنتیک  آزمايش های  انجام  اگرچه 
نیست و هزينۀ زيادی نیز دارد، اما اگر سابقه ای از بیماری های 
اين  هزينۀ  می توانید  و  دارد  وجود  شما  خانوادۀ  در  ژنتیکی 
از  اطمینان  برای  است  بهتر  کنید،  پرداخت  را  آزمايش ها 
را  بارداری  از  پیش  ژنتیک  سالمت جنین خود آزمايش های 
انجام دهید. پزشک قبل از درخواست آزمايش، شما را برای 
قرار  اختیارتان  در  الزم  مشاورۀ  تا  می فرستد  ژنتیک  مشاورۀ 

گیرد.
مصرف ويتامین ها و فولیک اسید

ادامۀ  و  بارداری  از  پیش  اسید  فولیک  مکمل  شروع مصرف 
آن در طول دوران بارداری بسیار مهم است. با مصرف روزانه 
پیش  ماه  به مدت يک  اسید حداقل  فولیک  میکروگرم   400
از باردار شدن و طی سه ماهۀ اول بارداری می توانید احتمال 
به  را  اسپینا بیفیدا  مثل  عصبی  لولۀ  نقص های  به  جنین  ابتالی 
اسید  فولیک  مصرف  دهید.  کاهش  درصد   70 تا   50 میزان 
به پیشگیری از ديگر نقص های مادرزادی نیز کمک می کند. 
پزشک ممکن است قرص فولیک اسید يا مکمل های بارداری 
مناسبی  میزان  حاوی  که  را  بارداری  مولتی ويتامین های  و 

فولیک اسید است برای شما تجويز کند.
پرهیز از محصوالت دخانی و الکل

اگر سیگار می کشید يا مواد مخدر مصرف می کنید، االن زمان 
مناسبی برای ترک کردن آنهاست. بسیاری از تحقیقات نشان 
به  يا مصرف مواد مخدر منجر  داده است که سیگار کشیدن 
از  کمتر  وزنی  با  نوزاد  تولد  و  زودرس  زايمان  جنین،  سقط 
داروها  برخی  که  باشید  داشته  خاطر  به  می شود.  طبیعی  وزن 
تا مدت ها پس از اين که عالئم آشکار آنها از بین می رود در 

بدن باقی می ماند.
همچنین نتايج تحقیقات نشان داده است که مصرف دخانیات 
باعث کاهش باروری در زنان و کاهش تولید اسپرم در مردان 
باعث  نیز  سیگار  دود  معرض  در  گرفتن  قرار  حتی  می شود؛ 
کاهش باروری شما می شود. در اين زمان بايد از مصرف بیش 

از حد نوشیدنی های الکلی خودداری کنید.
زهرا منظری توکلی - مرکز بهداشت بافت

جانشین جدید نیروی قدس سپاه رابیشتر بشناسید

 ضرورت تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر در کرمان؛ 

آسفالت راه دسترسی پروژه های مسکن مهر تا پایان سال

شرایط بخشش اضافه خدمت سربازان حین خدمت اعالم شد

ملت  از  دفاع  جمعیت  دفتر  رئیس 
اينکه  به  اشاره  با  کرمان  در  فلسطین 
امسال روز غزه در حالی گرامی داشته 
به  می شود که بزرگ فرمانده مقاومت 
گرمای  گفت:  است  رسیده  شهادت 
سلطه  از  جهان  رهايی  تا  مقاومت 

صهیونیسم رو به فزونی است.
رضا دهقان  اناری در جمع خبرنگاران 
کیلومتر   360 باريکه  اينکه  بیان  با 
از  پس  و   2005 سال  در  غزه  مربعی 
مبارزه،  با  توأم  اشغال  تحمل  سال   38
مجاهدت و مقاومت در برابر اشغالگران 

صهیونیست، توانست اشغالگران را از غزه اخراج 
کند اظهار داشت: اين مهم در حالی رخ داد که 
را  منطقه  اين  صهیونیستی  رژيم   1967 سال  در 
که تحت کنترل دولت مصر بود؛ طی نیم ساعت 

با شکست ارتش عربی مصر، اشغال کرده بود.
وی با عنوان اينکه 29 دی ماه در تقويم جمهوری 
مقاومت«  نماد  غزه؛  »روز  ايران،  اسالمی 
نامگذاری شده است گفت: با آن که در تاريخ 
مقاومِت جغرافیای مقاومت، رخدادهای زيادی 
اين سوال مطرح است که چرا  اما  وجود دارد؛ 

غزه به عنوان نماد مقاومت مطرح شده است؟
در  فلسطین  ملت  از  دفاع  جمعیت  دفتر  رئیس 
غزه  آزادسازی  با  واقع  در  افزود:  کرمان  استان 
از اشغال، امید برای آزادسازی بخش های ديگر 

سرزمین در اشغال فلسطین، افزايش يافت.
میالدی   2008 سال  در  اينکه  يادآوری  با  وی 
اشغال  هدف  با  اسرائیل،  شده  تقويت  ارتش 
غزه  به  مقاومت،  ظرفیت های  حذف  و  مجدد 
اين  واقع  در  گفت:  کرد  جانبه ای  همه  حمله 
حمله نخستین جنگی بود که مقاومین فلسطین به 
تنهايی در مقابل ماشین جنگی رژيم صهیونیستی 

قرار می گرفتند.
دهقان اناری با بیان اينکه در جنگ های گذشته، 
کرده  تقابل  عربی  کشورهای  ارتش  با  اسرائیل 
کنار  در  فلسطینی  برخی گروه های  بعضا  و  بود 
می جنگیدند  اشغالگر  و  متجاوز  دشمن  با  آنها 

تصريح کرد: در اين جنگ که 22 روز به درازا 
کشید، نه تنها هیچ ارتش عربی در کنار مقاومت 
در  عربی  رژيم های  بلکه  نداشت،  قرار  فلسطین 
صهیونیستی،  دشمن  با  کامل  هماهنگی  يک 
آن  برای  محدوديت  ايجاد  و  غزه  محاصره  در 

مشارکت داشتند.
روزه   22 مقاومت  دلیل  همین  به  افزود:  وی 
يک  ارتش  نه  هم  آن  غزه  مقاومت  گروه های 
کشور و ناکام گذاشتن اسرائیل در اهداف اين 
اهمیت  حائز  بسیار  راهبردی  لحاظ  از  جنگ، 

است.
در  فلسطین  ملت  از  دفاع  جمعیت  دفتر  رئیس 
جنگ  از  پس  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
کردند  تالش  بارها  صهیونیست ها  روزه،   22
کرده  تضعیف  نوعی  به  را  غزه  در  مقاومت  تا 
جانبه  همه  محاصره  کرد:  بیان  ببرند  بین  از  و 
دادن  قرار  و  غزه  اجتماعی  فروپاشی  هدف  با 
نگاه  تغییر  مقاومت،  محور  مقابل  در  غزه  مردم 
طريق  از  مقاومت  به  عربی  رژيم های  حمايتی 
اسرائیلی،   - عربی  روابط  آشکارسازی  روند 
رهبری  به  فلسطینی  سازش  جريان  فعال سازی 
محدودسازی  غزه،  در  مقاومت  علیه  ساف 
غزه  مقاومت  فرهنگی  و  سیاسی  فعالیت های 
معرفی  تروريستی  اسالمی،  کشورهای  در 
مقاومت  رهبران  ترور  غزه،  مقاومت  کردن 
بازداشت  و  ترور  ديگر،  کشورهای  و  غزه  در 

باختری  کرانه  در  مقاومت  شخصیت های 
موشکی،  متعدد  حمالت  اردن،  رود 
تشديد  هدف  با  غزه  بمباران  و  توپخانه ای 
معضالت  و  مشکالت  گسترش  و  ويرانی ها 

معیشتی از جمله اين اقدامات است.
مقاومت  سال ها  اين  همه  در  کرد:  بیان  وی 
ايستادگی کرده  و مردم غزه نعمت  در غزه 
حمايت  با  را  اشغال  از  وطن  رهايی  بزرگ 
از مقاومین غزه شکرگزار بوده اند و در حال 
از  مرحله ای  به  درگیری  معادله  در  حاضر 
و  وحشت  توازن  نوعی  رسیده  که  قدرت 
ايجاد  صهیونیستی  رژيم  با  را  بازدارندگی 

کرده است.
مقاومت  اينکه  کرد:  تصريح  دهقان انارکی 
ديگر  در  تحوالت  به  نسبت  را  خود  غزه  در 
سوريه،  عراق،  لبنان،  ماننِد  مقاومت  حوزه های 
يمن و حتی در ارتباط با انتقام سخت از آمريکا 
مقاومت  محور  بزرگ  فرماندهان  ترور  دلیل  به 
اين  به  درستی  پاسخ  می داند،  مسئول  و  متعهد 
سوال است که چرا غزه به عنوان نماد مقاومت 

مطرح شده است.
از  روز  اين  که  است  شايسته  اينکه  بیان  با  وی 
از سلطه  متأثر  نوعی  به  طرف همه جوامعی که 
شود  داشته  گرامی  هستند؛  صهیونیستی  جريان 
برای  اين روز در واقع طلیعه ای  گفت: چرا که 

آزادی فلسطین از نحر تا بحر است.
در  فلسطین  ملت  از  دفاع  جمعیت  دفتر  رئیس 
استان کرمان با اشاره به اينکه امسال روز غزه در 
فرمانده  بزرگ  داشته می شود که  حالی گرامی 
از  سلیمانی،  قاسم  شهید  سپهبد  يعنی  مقاومت 
زمان  ساختار  شیطانی ترين  و  شقی ترين  سوی 
گرفت  پايان  شهادت  به  اشتیاقش  و  شد  ترور 
میلیونی  ده  چند  حماسه  وجود  اين  با  افزود: 
عاشقان مقاومت در ايران و بسیاری از کشورهای 
رفیع  مرتبه ای  در  مقاومت  که  داد  نشان  جهان 
قرار دارد و گرمای مقاومت تا رهايی جهان از 

سلطه صهیونیسم رو به فزونی است.

  رئیس دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین : 
مقاومت تا رهایی جهان از سلطه صهیونیسم ادامه دارد 



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

عینک مهتاب
ساخت انواع عینک طبی در پانزده دقیقه

فروش انواع عینک های طبی و آفتابی مارک دار و اصل
معاینه چشم تحت نظر اپتومتریست رسولی پور

بافت : خیابان امام )ره( نرسیده به میدان امام علی )ع( جنب 
شهرداری تلفن 03442426443

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

بازداشت افرادی که در کیک ها 
»قرص می گذاشتند«

در  افراد  »برخی  گفت:  فضلی،  رحمانی  عبدالرضا 
قرص  آن  درون  کیک  تولید  از  پس  کشور  داخل 

می گذاشتند و از آن فیلم می گرفتند«.
وی اضافه کرد: »عده ای هم اين کار را برای سرگرمی 
انجام می دادند که تعدادی از آنان بازداشت شده اند«.

رحمانی فضلی همچنین گفت: »در جريان کیک ها در 
نیروی انتطامی و هم در وزارت اطالعات بررسی هايی 
انجام شد و به اين نتیجه رسیدند که عده ای از افراد بعد 
بازداشت  که  کردند  آلوده  را  آن ها  از خريد کیک، 

شدند.«
وزير کشور جزئیات بیشتری در اين باره اعالم نکرده 
است. وی همچنین نگفته که اين کیک ها چگونه وارد 

سیستم توزيع کیک کشور شده است.
بابک دين پرست، معاون وزير کشور، نیز روز 25 دی، 
بدون اشاره به جزئیات، گفته بود که »اين خرابکاری 

سبب آسیب به 10 واحد تولیدی کشور شد«.
شبکه های  در  ويدئوهايی  و  عکس ها  گذشته  ماه 
در  مشکوک  قرص هايی  که  شد  منتشر  اجتماعی 
نشان  کلوچه  و  کیک  داخل  را  مختلف  رنگ های 

می داد.
البرز،  از جمله  استان  نمونه کیک های آلوده در چند 
و  هرمزگان، خوزستان  بلوچستان،  و  سیستان  کرمان، 
بر اساس گزارش ها  آذربايجان غربی مشاهده شده و 

موجب مسمومیت دستکم 12 کودک شده است.
با اين حال مسعود زاهديان، رئیس پلیس مبارزه با مواد 
و  نیست  مخدر  ماده  قرص ها  اين  کرد  اعالم  مخدر، 

قرص »هیوسین« است.
و  روده ای  دردهای  تسکین  برای  دارويی  هیوسین 

شکمی و ضد اسپاسم دستگاه گوارش است.

بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه؛
محکومان موادمخدر ممنوع 

الخروج می شوند

رئیس قوه قضائیه درخصوص »جرايم موضوع ماده 17 
با مواد مخدر مصوب 1386«  مبارزه  قانون  به  الحاقی 

بخشنامه صادر کرد.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس 
 17 ماده  موضوع  »جرايم  درخصوص  قضائیه  قوه 
با مواد مخدر مصوب 1386«  مبارزه  قانون  به  الحاقی 

بخشنامه صادر کرد.
متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه به شرح ذيل است:

شعب  از  برخی  آمده  عمل  به  بررسی  اساس  »بر 
احکام  صدور  در  اسالمی  انقالب  دادگاه های 
محکومیت مرتکبین جرايم موضوع ماده 17 الحاقی به 
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 با اصالحات 
ماده  اين  در  مقرر  تکلیف  از  آن،  بعدی  الحاقات  و 
مبنی بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن 
مقرر  الزام  به  توجه  با  می ورزند.  غفلت  آن  مشمولین 
مراجع قضايی در  است کلیه  مقتضی  قانونی مذکور، 
خصوص محکومان جرايم ماده 17 قانون مذکور که 
تبعه جمهوری اسالمی ايران می باشند، نسبت به صدور 
حکم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن 

آنان اقدام نمايند.
رؤسای کل دادگستری استان ها مسئول حسن اجرای 
اين بخشنامه بوده و مکلفند هر شش ماه يک بار آمار 
مربوط به آن را به دادستان کل کشور گزارش نمايند.

درباره   AFC تصمیم  درباره  رحیمی  سردار 
ثالث  زمین  در  فوتبال  مسابقات  برگزاری 

توضیحاتی داد.
انتظامی  به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و 
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی  گروه 
تهران  انتظامی  فرمانده  رحیمی  حسین  سردار 
نقش  همايش  اولین  خبری  نشست  در  بزرگ 
تولید که صبح  اقتصاد ملی و رونق  امنیت در 
امروز در ستاد فرماندهی تهران بزرگ برگزار 
شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: 
انجام  دنبال  به  که  افرادی  از  حمايت  برای 
تصمیمات  بودند  اقتصادی  مناسب  اقدامات 

انتظامی و عملیاتی اخذ شد.
توسعه  و  امنیت  تأمین  برای  داد:  ادامه  وی 
راهبرد های  تعیین  و  تولید  رونق  و  اقتصادی 

فردا  دوم  گام  مسیر  در  اقتصادی  نهاد های  با  تعاملی 
اولین همايش نقش پلیس در امنیت اقتصادی و رونق 

تولید را برگزار می کنیم.
سردار رحیمی درباره همايش رونق تولید گفت: اين 
در  کشور  اقتصاد  حوزه  دست اندرکاران  با  همايش 
سالن اجالس سران برگزار می شود و در اين همايش 
مقامات و وزرای  از  قوه قضائیه و جمعی  ملی رئیس 
ايجاد  در  که  کارآفرينانی  به  و  دارند  حضور  اقتصاد 
می کنند  کمک  کشور  اقتصادی  امنیت  و  اشتغال 

تنديس اهدا می شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: برای رايزنی  
اين  نخبگان  و  کشور  اقتصادی  اندرکاران  دست  با 
همايش را برنامه ريزی کرديم و تا در آن ظرفیت ها و 
اقداماتی که پلیس بايد در راستای رونق تولید و امنیت 

اقتصادی انجام دهد را بررسی کنیم.
وی گفت: اين همايش بر مبنای بیانیه گام دوم برگزار 
می شود و می خواهیم جايگاه پلیس در رونق تولید را 

نشان دهیم.
مسئولیت  با  همايش  اين  اينکه  بیان  با  رحیمی  سردار 
نیروی انتظامی برگزار می شود، گفت: نیروی انتظامی 
دارد،کار  حمايتی  رويکرد  که  قضا  دستگاه  کنار  در 
خود را در خصوص افرادی که در امر توسعه اقتصاد 
انجام  علمی  نگاهی  با  می کنند  فعالیت  تولید  رونق  و 
می دهد و امیدواريم اين همايش سرآغازی برای اين 

حرکت نو باشد.
و  کار  و  فضای کسب  توسعه  برای  اينکه  بیان  با  وی 
در  افزود:  می دهیم،  انجام  را  وظیفه خود  تولید  رونق 
مواقعی که نیاز به مقابله باشد و تأمین امنیت اقتصادی 

باشد وظیفه قانونی خود را انجام می دهیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اينکه امنیت تولید 
برای  بايد  جامعه  اقشار  تمام  گفت:  است،  اجتماعی 
فعاالن  از همین رو  امنیت کشور کمک کنند،  ايجاد 

اقتصادی خود نقش بسیار مهمی دارند.
سردار رحیمی گفت: ما به فعاالن اقتصادی اين اطمینان 

را می دهیم که کنارشان هستیم.
فردا  همايش  در  افزود:  اقتصادی  فعاالن  درباره  وی 
شرکت های دانش بنیان، نخبگان اقتصادی، پارک های 

علم و فناوری، استارت آپ ها هم حضور دارند.
 AFC تصمیم  درباره  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
برای برگزاری مسابقات فوتبال در زمین ثالث گفت: 
اين  پايتخت می گويم که  امنیت  مسئول  عنوان  به  من 
امنیتی  اساس شاخصه های  بر  و  است  نادرست  حرف 
اعالم می کنم فضای کشور و پايتخت برای برگزاری 

مسابقات در ايران جزء برترين هاست.
سردار رحیمی ادامه داد: بر اساس شاخصه های مختلف 
جهانی و مقايسه با ديگر کشور ها بايد بگويم که ايران 
امنیت خوبی دارد و مسئوالن بايد در برابر اين شايعه 

کذب مقاومت کنند.

وی درباره تماشاگرنما ها گفت: درصد افرادی 
که نظم و امنیت مسابقات را بر هم می زنند در 
انتظامی  نیرو های  تالش  است؛  بسیار کم  ايران 

برای امنیت مسابقات ستودنی است.
سردار رحیمی افزود: درست است ک ما يک 
دشمن قسم خورده همچون آمريکا را داريم که 
داشتند،  امنیت کشور  نظم  برهم زدن  در  سعی 
اما آن ها همواره ناکام ماندند و اکنون در حال 
بمباران دروغ هستند، اما به کوری چشم آن ها 

در تهران و تمام کشور امنیت برقرار است.
دالالن  درباره  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
ارزی  دالالن  جمعیت  اکنون  گفت:  اقتصادی 
البته  دارند،  ما مجوز  به صفر رسیده و صرافان 
بحث همکاری با دولت و بانک مرکزی جهت 

برخورد با دالالن ارزی در اولويت است.
وی با اشاره به قاچاق کاال افزود: متاسفانه اين موضوع 
انتظامی در  نیروی  و  دنبال می شود  به شدت  کماکان 
بحث قاچاق حضور پر رنگی دارد و روند برخورد با 
قاچاقچیان در تمام بخش ها روند صعودی بوده است 

و برخورد با تمام قاچاقچیان با جديت دنبال می شود.
گفت:  اقتصادی  امنیت  پلیس  درباره  رحیمی  سردار 
همان طور که از اسم اين پلیس مشخص است، افرادی 
فعالیت  تولید  رونق  و  اشتغال  ايجاد  حوزه  در  که 
می کنند حامی جدی به نام پلیس را کنار خود دارند و 
البته نگاه ما طی سال های مختلف نگاه حمايتی از تمام 

اقشار مختلف جامعه است.
افزود: در کنار حضور  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
داشتیم،  علمی  نگاهی  به  احتیاج  ما  اقتصادی  پلیس 

چراکه نگاه علمی الزمه شروع امنیت اقتصادی بود.
وی گفت: برنامه فردا را با بیش از هزار فعال اقتصادی 

برگزار می کنیم.
را می دهم که  نويد  اين  سردار رحیمی تصريح کرد: 
هر  امنیت  که  می داند  مکلف  را  انتظامی خود  نیروی 
فردی که به دنبال رونق تولید و کسب و کار باشد را 

تأمین کند.
همچنین  داد:  ادامه  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
در  که  اشخاصی  و  انتظامی  نیروی  تنگاتنگ  ارتباط 
حوزه رونق تولید فعالیت می کنند يکی از اولیت های 

ماست.

امروز مطرح شد؛

واکنش فرمانده انتظامی تهران به تصمیم AFC/ جمعیت دالالن ارزی به صفر رسیده


