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عالیم تقریبا مشترک 
سرماخوردگی، آنفلوآنزا و کرونا را 

چگونه از هم تشخیص بدهیم؟

کروناويروس هم عاليمی تقريبا مشابه را دارد، با اين تفاوت که 
خشک  سرفه های  ويروس  اين  به  مبتال  افراد  سرفه های  معموال 
منتشر شده  نشريه النست  است. تحقیقی که چند هفته پیش در 
ابتال به ويروس کرونا تب،  بود نشان داد که اصلی ترين عاليم 
با آب ريزش  مبتاليان  تنها 5 درصد  است.  نفس  تنگی  و  سرفه 

بینی و گلودرد مواجه شدند.
عاليم مشترک بین ويروس کرونا و آنفلوآنزا باعث شده است تا 

تشخیص آن ها از يک ديگر سخت شود.
پس از اين که ده ها هزار نفر در کشورهای مختلف در روزهای 
گذشته به ويروس کرونا مبتال شدند و هر از چند گاهی موارد 
وزارت  ديروز  باالخره  می شد  مشاهده  ايران  در  مشکوکی 
بهداشت خبر نتیجه مثبت آزمايش اولیه ابتالی 2 نفر به ويروس 
کرونا را تايید کرد تا به نوعی ماجرای ورود کرونا به ايران واقعی 

شود.
اين ماجرا و از سويی عاليم مشترک بین ابتال به ويروس کرونا 
اين  تشخیص  در  را  زيادی  نگرانی  و  ترس  آنفلوآنزا  بیماری  و 
بیماری به وجود می آورد. با اين وجود نشانه هايی وجود دارد که 

تشخیص اين بیماری ها را از يک ديگر راحت تر می  کند.
عاليم آنفلوآنزا معموال شامل تب و لرز، خستگی شديد و بدن 
بیماری  اين  به  ابتال  ديگر عاليم  از  هم  تهوع  است، حالت  درد 
عاليم  از  معموال  بینی  آب ريزش  که  باشید  داشته  توجه  است. 
اين دو هم  آنفلوآنزا. عاليم مشترک  نه  و  سرماخوردگی است 

شمال سرفه، گلودرد و سردرد است.
کروناويروس هم عاليمی تقريبا مشابه را دارد، با اين تفاوت که 
خشک  سرفه های  ويروس  اين  به  مبتال  افراد  سرفه های  معموال 
منتشر شده  نشريه النست  است. تحقیقی که چند هفته پیش در 
ابتال به ويروس کرونا تب،  بود نشان داد که اصلی ترين عاليم 
با آب ريزش  مبتاليان  تنها 5 درصد  است.  نفس  تنگی  و  سرفه 

بینی و گلودرد مواجه شدند.
مشخص  هنوز  کرونا  ويروس  از  ناشی  میر  و  مرگ  دقیق  آمار 

نیست، اما اين عدد حدود 2 درصد تخمین زده شده است.

رژيم  به  ايران  اينکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 
صهیونیستی هشدار می دهد که مراقب شرارت هايش 
سلیمانی  سردار  ترور  به  ايران  پاسخ  گفت،  باشد، 
نقطه ای و محدود بود اما اثرش جهانی و راهبردی 

شد.
مشروح  گفت وگوی  اين  ،در  نیوز  سپاه  از  نقل  به 
بعد  سرلشکر سالمی  تلويزيونی  مصاحبه  اولین  که 
پاسداران جمهوری  سپاه  فرماندهی کل  تصدی  از 
به  ايران  پاسخ  سپاه  کل  فرمانده  است،  اسالمی 
االسد(  عین  به  حمله  )و  آمريکا  تروريستی  اقدام 
اثری جهانی  اما »محدود« خواند که  را »راهبردی« 

داشت.
ايران  که  کرد  اعالم  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
او  به  را متوقف می کرد و  بايد آمريکا  يک جايی 
حساب های  در  ايران  مقابل  در  بايد  که  می فهماند 

خود بازنگری کند.
تبريک  با  اين گفت وگو  ابتدای  در  سردار سالمی 
بزرگ مقاومت شهید  و تسلیت شهادت »سرداران 
ابومهدی  شهید  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
المهندس و همراهانشان«، آن را »حادثه غم انگیز و 
ناجوانمردانه  آمريکايی ها در عراق« توصیف  ترور 
انقالب  شکوهمند  »پیروزی  سالروز  ايام  و  کرد 
مسلمانان  عزت  برای  بود  سرآغازی  که  اسالمی 

عالم« تبريک گفت.
متن کامل اين گفت وگو به شرح ذيل است:

اقدام ايران، کامال دفاعی و مشروع بود
پاسخ ما به آمريکايی ها هر سه جنبه را در بر داشت؛ 
آمريکايی ها  که  دلیل  اين  به  بود؛  عاطفی  اوال 
هدف  مورد  را  مقاومت  تکیه گاه های  و  سرداران 
همه  قلوب  در  که  شخصیت هايی  دادند؛  قرار 

مسلمانان و آزادگان دنیا جايگاه رفیعی داشتند.
سردار سلیمانی در قلب ملت ايران و ساير ملت های 
و  داشت  ويژه ای  و  رفیع  جايگاه  مسلمان  و  مظلوم 
برای مسلمانان و به خصوص ملت ايران اين حادثه 
آنها  همه  قلوب  و  بود  شگفت انگیزی  حادثه  يک 
پاسخ  يک  که  بايستی  بنابراين  شد،  جريحه دار 
محکمی به آمريکايی ها داده می شد تا جراحت قلب 
اين  جهت  اين  از  بنابراين  می شد.  ترمیم  مسلمانان 
بزرگ  فرماندهان  ما،  برای  بود  عاطفی  پاسخ  يک 
ما استوره های مقاومت هستند،  اينها سمبل های دفاع 
اينها  به  ملت ها  عزت  و  کرامت  و  شرف  هستند، 
بستگی دارد. اينها حامدان رسالت های بزرگ دفاع 
از آرامش، آسايش، امنیت و عزت مردمان هستند.

از  ديگر  کشور  يک  که  نیست  قبول  قابل  بنابراين 
سرزمین  يک  در  درياها  آنسوی  از  مايل  هزاران 
شهید  بخواهد  را  ما  بزرگ  فرمانده هان  اسالمی 
اين  به  همواره  طبیعتاً  ما  واکنش های  بنابراين  کند. 
دردناک  و  کننده  پشیمان  و  بسیار سخت  اقدامات 
خواهد بود. از اين جهت اين يک پاسخ عاطفی بود.

اما از جنبه دينی، دقیقا اسالم ما را به مقابله به مثل 
علیه  فاعتدوا  علیکم  اعتدی  »فمن  می کند  دعوت 
در  انفعال  اسالم  دين  در  علیکم«.  اعتدی  ما  بمثل 
نیست،  قبول  قابل  بشريت  و  دين  دشمنان  مقابل 
امری  را  دفاع  اما  است  صلح  دين  اسالم  هرچند 
آمريکايی ها  مقابل  در  ما  اقدام  می داند،  واجب 
دفاع مشروع، يک  بود. يک  دفاعی  اقدامی کامال 
دفاع قانونی، يک حق، چیزی که ما بايد می گرفتیم.

بنابراين اسالم اجازه داده »أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ُظلموا«؛ آمريکايی ها ظلم کرده بودند يک فرمانده 
بی دفاع ما را که قانونی وارد يک کشور ديگر شده 
بود، در حالی که غیر مسلح بود و کاماًل با دعوت 
به  و  بود  شده  کشور  آن  وارد  کشور  اون  مقامات 
صورت رسمی و آشکار آنجا رفت وآمد می کرد 

مورد هدف قرار داده بود.
اين طبیعی بود که يک ظلم آشکار بود و در دين 
داشته  سختی  واکنش های  بايد  ظلمی  چنین  اسالم 
پاسخ  اين  بنابراين  شود.  داده  پاسخ  بايد  و  باشد 
ما  برای  میزان  بود.  منطبق  دين  معیارهای  بر  کامال 
در  قرآن  و  دين هست  احکام  دشمن  با  مواجه  در 
امر  کرده  دعوت  دفاع  به  را  ما  مختلفی  جای جای 

کرده، اين هم يک پاسخ دينی بود.
تا  می بود  آشکار  همگان  برای  بايد  ايران  پاسخ 

مشاهده کنند
اما اين پاسخ نظامی بود، بله کامال نظامی بود و به 
اين دلیل که ما بايد پاسخی آشکار قابل درک، قابل 
رويت از منظر جهانی، معتبر، می داديم تا معیارهای 
و  خودمان  اعتبار  مورد  در  را  جهانی  قضاوت 
اين  دارد  وجود  قدرت  اين  پشت  که  اراده ای 

معیارهای قضاوت را بسازيم.
ما بايد حمله می کرديم و حمله نظامی نشان دهنده 

را  اين  بايد  ما  و  اقتدار هست  يعنی  اراده  و  قدرت 
را  بايد آمريکايی ها  ما  نشان می داديم، چرا؟ چون 
نشان  آنها  به  و  می کرديم  متوقف  نقطه  همان  در 
ايران،  اسالمی  جمهوری  مقابل  در  که  می داديم 
محاسبات آمريکايی ها و مفروضات آنها بايد تغییر 
که  کنند  تصور  کردند،  عادت  آمريکايی ها  کند. 
دريافت  واکنشی  می کنند  حمله  کشوری  هر  به 
نمی کنند اين فرض آنها را به اشتباه محاسبه نسبت 
همیشه  آمريکايی ها  البته  بود.  کشانده  هم  ايران  به 
اشتباه و خطای در محاسبات راهبردی خود  تاوان 
را می پردازند، يعنی آنها معموال در موضوع ملت ها 
اينها  هم  ايران  موضوع  در  می شوند،  خطا  دچار 

دچار خطا شدند.
بعد از اين که سردار سلیمانی و همرزمان او را شهید 
کردند رئیس جمهور آمريکا اعالم کرد که من اگر 
را  اين کشور  از  نقطه  بدهد 52  نظامی  پاسخ  ايران 
جلد  آن  از  را  آمريکا  بايد  ما  می دهم.  قرار  هدف 
هیبت ظاهری ساختگی  و  روانی  عملیات  پوسته  و 
می کرديم،  عريان  بايد  را  آمريکا  می کرديم،  جدا 
بايد نشان  بايد نشان می داديم و  واقعیت آمريکا را 
رئیس جمهور آمريکا، دروغگوست  می داديم که 
اعتبار  او  تهديدات  نیست.  معتبر  او  حرف های  و 
اسالمی  جمهوری  قدرت  دارد  اعتبار  آنچه  ندارد. 
در  که  مسلمانی  ملت های  ساير  و  است  ايران 
حمايت معنوی از جمهوری اسالمی ايران در مقابل 
آمريکا ايستاده بودند ما در يک فضای جهانی عمل 

می کرديم.
پاسخ ايران نقطه ای، اما اثرش راهبردی بود

پاسخ  اين  اما  بود،  الزم  نظامی  پاسخ  اين  بنابراين 
نظامی در يک مقیاس استراتژيک اتفاق افتاد، چرا؟ 
اين  نشان دهنده  اما  بود،  محدود  هرچند  پاسخ  اين 
اعتبار  و  از قدرت  به آن درجه  ما  بود که  حقیقت 
پايگاه های  علیه  می توانیم  که  رسیده ايم  قدرت 
واکنش های  از  کنیم،  عمل  مستقیم  آمريکا  نظامی 
باشیم.  آماده  پاسخ ها  ادامه  برای  و  نهراسیم  آنها 
اين پاسخ، شکوه و هیبت ظاهری و تصنعی ساخته 
يک  آمريکايی ها  هم شکست.  در  را  آمريکايی ها 
قدرتی از خودشان در فضای عملیات روانی و در 
قدرت  واقعیت  متفاوت  که  دادند  ظهور  ذهن ها 

روی زمین هست.
فاصله و تفاضل بین قدرت آمريکايی ها در عملیات 
روانی و قدرت آنها روی زمین بايد شناخته می شد. 
اين پاسخ از اين جهت استراتژيک بود که توانست 
ما  عمل  بدهد.  تغییر  آمريکا  به  را  جهان  تصور 
نقطه ای بود اما تاثیر آن جهانی بود. وقتی يک عمل 
تاثیر  میدان  اما  می افتد  اتفاق  تاکتیک  مقیاس  در 

جهانی دارد اين عمل استراتژيک هست.
چنینی  اين  پاسخ های  با  می توانیم  ما  وقتی  بنابراين 
جديد  قاعده  يک  بسازيم،  جديد  تصور  يک 
انتهای پاسخ  اين  اما  اين يعنی استراتژيک  بسازيم، 
بود؛  استراتژيک  پاسخ  ابتدای  نبود،  استراتژيک 
به  چرا؟  بود،  استراتژيک  پاسخ  آغاز  نقطه  يعنی 
اين دلیل که ما اين هدف ها را هم وزن شخصیت 
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمان او 

نمی دانیم.
البته به نظر می رسد که هیچ هدفی وجود ندارد در 
آمريکا به شکل نقطه ای که هم وزن سردار سلیمانی 
و  آمريکا  جمهور  رئیس  مجموع  اگر  حتی  باشد 
در  را  آنها  و  بگذاريد  هم  کنار  را  ديگر  مقامات 
يک میزان و ترازو قرار بدهید باز شخصیت سردار 

می کند،  سنگینی  و  هست  عظیم  بسیار  سلیمانی 
چون او يک شخصیت الهی و انسانی است، سمبل 

عواطف بشريت هست.
پاسخ ها ادامه می يابد اما در اشکال مختلف

بنابراين اين پاسخ ها ادامه خواهد يافت اما در اشکال 
متفاوت، پاسخ اصلی هنگامی است که هدف های 
اين شهید بزرگ محقق بشود، راه  سردار سلیمانی 
پیرامون  عموماً  هدف ها  اين  و  کند  پیدا  ادامه  او 
اين  در  است  رژيم صهیونیستی  زوال  و  اضمحالل 
خاتمه  و  هست  شرارت  کانونی  نقطه  که  منطقه، 
دادن  منطقه و شکست  به حضور آمريکا در  دادن 

کامل سیاست های آمريکاست.
اين  که  می شود  کامل  وقتی  ما  استراتژيک  پاسخ 
واقعیت ها تحقق پیدا کند و ما اين را تعقیب می کنیم 
تا انتهای کار، يعنی تا زمانی که آخرين آمريکايی  
از اين منطقه خارج نشود ما راه اين سردار شهید را 

ادامه می دهیم، اين مسیر انقالب اسالمی است.
صدها موشک برای آمريکا آماده کرده بوديم

من همانطور که عرض کردم، اين نقطه آغاز يک 
انتخاب شد که  اين جهت  از  بود، عراق  استراتژی 
شهادت اين سرداران بزرگ در آن سرزمین اتفاق 
افتاده بود، يعنی ما بايد يک تناظری بین نقطه ای که 
در آن فرمانده هان ما شهید شده بودند و جايی که ما 
بايد پاسخ می داديم بسازيم؛ اين بهتر هم برای مردم 
ما، هم برای مسلمانان ديگر و هم برای جهانیان قابل 
درک بود که اين پاسخ دقیقاً متصل به اين شهادت 

ناجوانمردانه است.
اين  ما  بوديم،  آماده  کامال  کار  ادامه  برای  ما  اما 
مقابل  در  است،  ممکن  آمريکايی ها  که  فرض 
را  اين  بدهند  نشان  ما عکس العمل  نظامی  عملیات 
اول  موج  موازات  به  بنابراين  بوديم،  گرفته  جدی 
موشکی  حمالت  از  بزرگی  امواج  ما  ما،  حمالت 
آماده  آن  برای  و  بوديم  کرده  طراحی  را  ويرانگر 
شلیک  آماده  همزمان  موشک  صدها  بوديم،  شده 

بودند به پايگاه های ديگر و نقاط ديگر.
دامنه  قطعا  ما  می دادند  ادامه  آمريکايی ها  اگر 
عین االسد  فقط  و  می داديم  گسترش  را  تهاجمات 
نقطه آغاز بود اما اين استمرار پیدا می کرد به نقاط 
ديگر و پايگاه های ديگر و آماده شده بوديم که اين 
جنگ را در هر شکلی ادامه پیدا کند ما ادامه بدهیم 
بوديم  انديشیده  کامل  غلبه  به  ما  پیروزی  نسخه  با 
اين  و  البته سال ها قدرت سازی کرديم  برای آن  و 
قدرت را به صحنه آورده بوديم و مهیا بوديم برای 
واکنش  چون  آمريکايی ها  اما  ممکن،  احتماالت 
نشان ندادند، ما عملیات مستقیم نظامی را در همان 

سطح انجام داديم.
سردار يکی از عوامل زوال آمريکا در منطقه است

اين البته قاعده جديدی نبود، ادامه قواعد درگیری ما 
با آمريکايی ها بود، آمريکايی ها میدان های متنوعی 
از تخاصم و تهاجم را علیه جمهوری اسالمی ايران 
تالش  سیاسی،  میدان های  در  آنها  گرفتند،  کار  به 
انزوا و فشار  ايران را در  کردند جمهوری اسالمی 

سیاسی بین المللی قرار بدهند، البته ناکام ماندند.
میدان  ماهرانه در  ما  بود که  اين  ناکامی آنها  علت 
سیاست بازی کرديم و اجازه نداديم که آمريکايی ها 
موفقیت های نظامی شان را به منفعت سیاسی تبديل 
کنند. يکی از عقده ها و کینه هايی که آمريکايی ها 
از سردار سلیمانی داشتند به عنوان نماينده مقاومت 
اسالمی در منطقه جهان اسالم اين بود که احساس 
سلیمانی  قاسم  از سردار شهید  برداشت شان  و  آنها 

به اين منجر می شد که او عامل ناکامی های سیاسی 
آمريکا و ناکامی های نظامی آنها در منطقه بوده و 

اين البته تعبیر درستی است.
ما سردار شهید سلیمانی را معمار میدان شکست ها و 
ناکامی های آمريکا در اين منطقه می دانیم. من شايد 
اين عبارت را اگر بخواهم بیان کنم مثل اين هست 
بارها  شهادت  از  قبل  سلیمانی  سردار  بگويم  که 
بود  نداده  اجازه  بود.  داده  را شکست  آمريکايی ها 
که بین هزينه کرده های نظامی، عملیات های نظامی، 
سیاست های عملیاتی آنها روی زمین و هدف های 

سیاسی آنها رابطه ای برقرار شود.
يعنی فقط آمريکايی ها با هزينه روبرو بودند، هزاران 
میلیارد دالر هزينه کرده بودند، حداقل هفت هشت 
وقتی  سیاسی.  نتیجه  هیچ  بدون  اما  دالر،  تريلیون 
هیمنه  دادن  دست  اقتصادی،  از  هزينه کردهای 
موفقیتی  هیچ  به  منجر  نظامی،  و  سیاسی  هیبت  و 
نمی شود يعنی يک قدرت بزرگ در چرخه زوال 

قرار می گیرد.
سردار سلیمانی يکی از عوامل زوال قدرت آمريکا 
بزرگی  بسیار  نقش  اين  و  بود  منطقه  و  جهان  در 
است. بنابراين اين قاعده بازی از قبل ادامه داشت، 
امنیت  نافی  منطقه  در  را  آمريکا  سیاست های  ما 
مردم، عزت مردم مسلمان، کرامت اونها، پیشرفت 
در  عقب ماندگی ها  همه  معتقديم  ما  می دانیم.  آنها 

جهان اسالم مربوط به سیاست آمريکايی هاست.
اگر امروز بخش زيادی از مردم سوريه آواره هستند 
نظامی  امنیتی و  به مداخالت سیاسی و  اين مربوط 
تروريسم  پديده  گسترش  به  مربوط  آمريکاست. 
تکفیری است، همانگونه که خود ترامپ اعالم کرد 
که اوباما تاسیس کننده داعش بوده است، او گفت. 
اعتراف  اين   ،Obama is founder of ISIS
يک رئیس جمهور هست، کسی که توانسته بود اين 
نقطه  با شکست مواجه کند در  را  سیاست آمريکا 

مرکزی اون قاسم سلیمانی بود اين شهید بزرگ.
تهاجمات  و  روانی  عملیات  ما  با  آمريکايی ها 
ولی  بودند  داده  صورت  را  گسترده ای  فرهنگی 
ناکام شده بودند، تصور امريکايی ها اين بود که اين 
فشارها و عملیات های روانی روی ملت ايران بعد از 
سال ها مردم را در مقابل نظام اسالمی قرار می دهد، 
ولی شهادت سردار سلیمانی و آمدن میلیون ها انسان 
ده ها میلیون انسان که زير تابوت او را گرفتند و او را 
تا عرش بدرقعه کردند، نشان داد که تمام اين هزينه  
است.  بوده  باطل  اونها  تصورات  و  امريکا  کردها 

قواعد درگیری ما اينگونه است.
انجام  مستقیم  عملیات  امريکايی ها  هرکجا  ما  البته 
بدهند، علیه اونها عمل نظامی مستقیم انجام می دهیم 
اين قاعده ما است. از قبل بوده االن هست در آينده 
هم ادامه خواهد داشت. در میدان تحريم اقتصادی 
وارد شدند، ما قطعا اونها را در میدان اقتصادی هم 
شکست  امروز  تا  که  اين  کما  می دهیم،  شکست 
ما  کشور  وارد  که  برادر  عنوان  به  شما  داده ايم. 
بوديد،  ديده  قبل  سال های  را  تهران  شما  شده ايد، 
ايران  آيا  می بینید  هم  امروز  می بینید،  هم  امسال 
شما  دارد؟  جهانی  شده  تحريم  کشور  يک  چهره 
هست،  پیشرفت  حال  در  ايران  روز  هر  می بینید 
همه عرصه ها،  در  و تالش  مجاهدت  با  ما  بنابراين 

آمريکايی ها را می شکنیم.
مقاومت  عنوان سمبل  به  ما،  به خصوص سردار  ما 
ما، او به عنوان فرمانده رشیدی که تجسم و تنديس 
زنده ای بود از تمام آرزوهای مسلمانان، او به میدان 
اراده  که  بود  شده  موفق  عمل  اين  در  و  بود  رفته 

مسلمانان را بر دشمنان شان تحمیل کند.
قبائل مختلف جهان  شهید قاسم سلیمانی، شعب و 
اسالم را به هم دوخته بود، يک جبهه واحد تشکیل 
داده بود، او همه جا قدرت سازی کرده بود. امروز 
جبهه در جهان اسالم وسیع هست، همه جا قدرت 
در مقابل آمريکايی ها و صهوينست ها وجود دارد، 
هست،  تجربه  صاحب  می کند،  عمل  که  قدرتی 
اعتماد به نفس دارد، موفقیت های بزرگی به دست 

آورده است.
شما امروز به حزب اهلل لبنان نگاه کنید، اين حزب اهلل 
امروز ده ها برابر قوی تر از جنگ 33 روزه هست، اون 
توانسته بر تکفیری ها فائق بشود اونها جنگ جويان 
را  اونها  حزب اللهی ها  ولی  بودند،  مقاومی  بسیار 
باشند  مراقب  بايد  اسرائیلی ها  امروز  پس  شکستند. 
هم  مسلح تر،  هم  که  هستند  مواجه  حزب اللهی  با 
آرمان  دارای  هم  و  مجرب تر  هم  مقاومت تر، 
خواهد  را  اونها  ديگر  خطای  است.  بزرگتری 

شکست.

فرمانده کل سپاه:

عین االسد نقطه آغاز بود/ پاسخ ها ادامه می یابد اما در 
اشکال مختلف
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آگهی تحدید حدود موضوع ماده 10 آیین 
نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 14 

قانون ثبت مربوط به شهر رابر 
اگهی تحديد حدود امالک ذيل که قبال در اجرای بند الف 
ماده 7 ايین نامه اجرايی ق.الحاق موادی به ق.ساماندهی و 
حمايت از تولید و عرضه مسکن و در اجرای ماده 10آيین 
نامه اجرايی قانون فوق، اگهی آنها منتشر گرديده، که نیاز 
به تحديد حدود دارند با قید پالک ثبتی و نوع ملک اگهی 

می گردند:
قطعه يک بخش 42 کرمان:

امالکی که مشمول بند الف ماده 7 آيین نامه ق.فوق، رای 
به تنظیم اظهارنامه جهت اشخاص ذيل صادر شده است و 

نیاز به تحديد حدود دارند:
به  خانه  ششدانگ  حسن  فرزند  علیمرادی  سجاد  1-آقای 
مساحت 216/928 متر مربع پالک 402 فرعی از 11-اصلی.

2-آقای ابوالقاسم تاج الدينی فرزند احمد ششدانگ خانه 
به مساحت 83/58 متر مربع پالک 403 فرعی از 11-اصلی.

موسی  فرزند  رابری  قاسمی  کريم  مرتضی  آقای   -3
ششدانگ خانه به مساحت 139/98 متر مربع پالک 4372 

فرعی از 12-اصلی
ششدانگ  نوراله  فرزند  کريمقاسمی  اله  حبیب  4-آقای 
خانه به مساحت 378/748 متر مربع پالک 4373 فرعی از 

12-اصلی.
ششدانگ  فرزندسهراب  رابری  يوسفی  مهدی  آقای   -5
از  فرعی  مربع پالک 4374  متر  به مساحت 371/91  خانه 

12-اصلی
6-آقای حسن رضا کريمقاسمی فرزند مرتضی ششدانگ 
از  فرعی  مربع پالک 4375  متر  به مساحت 453/33  خانه 

12-اصلی.
محمود  فرزند  لری  الدينی  شمس  مرتضی  آقای   -7
ششدانگ خانه به مساحت 303/238 متر مربع پالک 4376 

فرعی از 12-اصلی
8- آقای طهماسب شنبه افضلی فرزند مراد ششدانگ خانه 
از 12- فرعی  مربع پالک 4377  متر  مساحت 344/24  به 

اصلی
9- آقای يعقوب امیر تیموری فرزند يونس ششدانگ خانه 
از 12- فرعی  مربع پالک 4378  متر  مساحت 336/84  به 

اصلی
به  10-آقای حسام درتاج فرزند عبدالعلی ششدانگ خانه 
-12 از  فرعی   4379 پالک  مربع  متر   408/297 مساحت 

اصلی.
به  مغازه  ششدانگ  کرامت  فرزند  فرشاد  شاپور  11-آقای 
مساحت 69/92 متر مربع پالک 4380 فرعی از 12-اصلی.

رستم  فرزند  رابری  کريمقاسمی  ابوالقاسم  آقای   -12
ششدانگ خانه به مساحت 241/05 متر مربع پالک 4381 

فرعی از 12-اصلی
صبح   8 ساعت   از  فوق  امالک  حدود  تحديد  عملیات 
روز چهارشنبه  1398/12/21  در محل  شروع  و به  عمل 

خواهد امد.
 لذا به صاحبان  امالک و  مجاوران پالک های فوق الذکر 
بدين وسیله اعالم میگردد که در روز مقرر در محل حاضر 
و چنانچه هر يک از مالکین يا  قائم مقام قانونی انان در موقع 
تحديد حدود حاضر نباشند عملیات تحديدی با حضور و 
اعتراض  و  انجام  مجاورين  طرف  از  شده  اظهار  حدود 
و  ارتفاقی  حقوق  به  نسبت  امالک  صاحبان  و  مجاورين 
تحديد حدود وفق ماده 10 آيین نامه اجرايی قانون الحاق 
از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی به مدت 20 روز در 
معترض ظرف  و  پذيرفته  بافت  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
محل،  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاريخ  از  يکماه  مدت 
ملکف است درخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی 
نماينده  يا  ثبت  متقاضی  اينصورت  غیر  در  نمايد  تقديم 
وگواهی  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  تواند  می  وی  قانونی 
تسلیم  ثبت  اداره  به  و  دريافت  را  دادخواست  تقديم  عدم 
نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 

رعايت مقررات ادامه می دهد. 
تاريخ انتشار: پنجشنبه 1398/12/01

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت 
محمد محسن قزوينی

مواد  و  امالک  و  اسناد  ثبت  12-قانون  ماده  دستور  برابر 
اصالحی 59 و 64- آيین نامه ثبت اسناد 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

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

مترمربع.
2 فرعی از 2587-اصلی خانم سلطنت پرزيوند فرزند احمد 
چمران  خیابان  بافت  در  واقع  خانه  باب  يک  ششدانگ 

کوچه شماره 23 به مساحت 215/97 مترمربع.
قطعه دو بخش 40 کرمان

از 21-اصلی آقای  فرعی  از 141  فرعی مجزی شده   565
خانه  باب  يک  ششدانگ  غالمرضا  فرزند  رشیدی  باقر 
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 
باب  يک  ا...ششدانگ  عین  فرزند  رابری  شهابی  صديقه 
مساحت  به  باهنر  خیابان  ديوران  محله  رابر  در  واقع  خانه 

322/65 مترمربع 
لذا برابر ماده 16-قانون وماده 86- آيین نامه قانون مذکور 
هر شخص نسبت به امالک مورد تقاضا واخواهی دارد می 
تواند از تاريخ اولین انتشار اگهی به مدت90 روز واخواهی 
و  تسلیم  بافت  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود 
رسید دريافت دارد ضمنا طبق ماده 86 آيین نامه قانون ثبت، 
به ثبت  ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم واخواهی خود 
اسناد ،بايد دادخواست الزم را نیز به دادگاه صالحه تقديم 

انتشار  از  قبل  ديگری  و  کننده  تقاضا  بین  چنانچه  و  نمايد 
بر  باشد  نوبت اول اگهی دعوی در دادگستری در جريان 
طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی بايستی ظرف مهلت 
به  و  اخذ  را  ثبت  بر جريان  ياد شده گواهی دادگاه مشعر 
اين اداره ارائه نمايد و پس از مهلت مذکور حق او ساقط و 
دعوی او مسموع نخواهد بود و عملیات ثبتی بنام متقاضی 
ادامه خواهد يافت و همچنین به موجب ماده 56-آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی احتمالی امالک  فوق الذکر در 
تحديدی  صورتمجلس  در  و  مشخص  حدود  تعیین  موقع 

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( 

بهداشتی  اقالم  محتکران  با  قضایی  دستگاه 
برخورد می کند

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اينکه حمايت قضايی 
با امر پیشگیری و درمان بیماری ها از جمله  از دستگاه های مرتبط 
گفت:  می رود،  شمار  به  قضايی  مجموعه  در  اولويت  يک  کرونا 
و  کشور  در  کرونا  بروز  از  پیشگیری  برای  الزم  برنامه ريزی های 

استان کرمان انديشیده شده است.
با رئیس و معاونان دانشگاه علوم  يداله موحد در نشست مشترک 
پزشکی کرمان اظهار داشت: متاسفانه برخی سودجويان با احتکار 
و  کننده  عفونی  ضد  مواد  جمله  از  پیشگیرانه  و  بهداشتی  اقالم 
باال و کسب سود  قیمت های  با  اقالم  اين  به دنبال فروش  ماسک، 
هستند که دستگاه قضايی با جديت به پرونده های مطروحه در اين 
زمینه رسیدگی کرده و برابر قانون مجازات های بازدارنده در اين 

زمینه را مد نظر خواهد داشت.
وی با اشاره به رصد کامل فعالیت واحدهای عرضه اقالم بهداشتی 
مجموعه  کرد:  عنوان  قضايی  دستگاه  ضابطان  سوی  از  درمانی  و 
دانشگاه های علوم پزشکی استان نیز در اين زمینه نظارت های الزم 

را مد نظر قرار داده است.
رئیس شورای قضايی استان کرمان اظهارداشت: تدابیر الزم برای 
شده  انديشیده  نیز  زندان ها  به  کرونا  ويروس  ورود  از  پیشگیری 
است و در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی، مواد ضدعفونی کننده، 
آموزش های الزم و اقالم پیشگیرانه براساس يک سهمیه مشخص 

در زندان ها تامین خواهد شد.
اعمال  و  شده  انجام  برنامه ريزی های  اساس  بر  کرد:  تصريح  وی 
نظارت های دقیق هیچ جای نگرانی درباره اين بیماری وجود ندارد.

برجا  منزل مسکونی در کرمان 2 مصدوم  انفجار 
گذاشت

شهرداری  ايمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مديرعامل 
کرمان گفت: يک واحد منزل مسکونی بر اثر رعايت نکردن 
نکات ايمنی در رنگ آمیزی منزل دچار آتش سوزی و انفجار 

شد که در اين حادثه 2 نفر مصدوم شدند.
فالح  شهید  خیابان  در  حادثه  اين  اينکه  بیان  با  میرزايی  رضا 
سراسیاب کرمان رخ داد افزود: افراد مصدوم با رعايت نکردن 
نکات ايمنی در رنگ آمیزی منزل و استفاده از حالل های قابل 

تبخیر و قابل انفجار مصدوم شدند.
نشانان  آتش  انفجار  اعالم  از  پس  بالفاصله  کرد:  تصريح  وی 
از ايستگاه های شماره 9 و پنج در محل حادثه حضور يافتند و 

عملیات اطفای حريق را آغاز کردند.
میرزايی گفت: باز بودن ظرف بنزين  و تبخیر آن موجب شد 
که اين حادثه رخ دهد لذا ضرورت دارد که با توجه به نزديک 
تینر  و  بنزين  چون  حالل هايی  از  استفاده  و  نو  سال  به  شدن 
به عنوان تمیز کننده سطوح   يا  برای رنگ آمیزی ساختمان و 

شهروندان نکات ايمنی و پیشگیری را مورد توجه قرار دهند.

عملیات  از  بالفاصله پس  اين حادثه  داد: مصدومان  ادامه  وی 
به بخش  امور درمانی  انجام  نجات آتش نشانی جهت  و  امداد 

اورژانس بیمارستان کرمان انتقال يافتند.

با  کرمان  کوه های  در  شده  مفقود  کودک   ۷
تالش امدادگران نجات یافتند

مديرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: هفت کودک 
مفقود شده در کوه های صاحب الزمان کرمان ديشب با عملیات 
جستجو و نجات تیم امداد و نجات کوهستان اين جمعیت نجات 

يافتند.
مفقود  نجات هفت کودک  و  عملیات جستجو  افزود:  فالح  رضا 
به  ساعت  سه  به  قريب  کرمان  الزمان  صاحب  های  کوه  در  شده 

طول انجامید. 
وی افزود:  اين کودکان در روز گذشته از مسیر شماره يک کوه 
های مسجد صاحب الزمان شروع به پیمايش می کنند که در زمان 
برگشت مسیر خود را تغییر می دهند و از راه اصلی خارج و به دلیل 
نا آشنا بودن منطقه، ديواره های بلند را برای بازگشت انتخاب می 

کنند و گرفتار می شوند.
مديرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به حضور پنج 
نفر از پرسنل و نجاتگران تیم امداد و نجات کوهستان کرمان در 
اين عملیات افزود: با توجه به صعب العبور بودن منطقه و تاريکی 
اين  برپايی سه مرحله کارگاه نجات موفق شدند  با  هوا نجاتگران 

هفت کودک را نجات داده و به عوامل انتظامی تحويل دهند. 
سن  سال   13 از  کمتر  شده  مفقود  کودک  هفت  داد:  ادامه  وی 

داشتند که نجاتگران موفق به نجات جان آنان شدند.

فناوری  و  علم  پارک  محققان  همت  به 
در  کرمانی  نخبه  جوان  ابتکار  و  کرمان 
دستگاه  مواد،  انتقال  سازی  بهینه  راستای 

انتقال مواد نیوماتیکی ساخته شد.
مديرعامل شرکت يدک جويان کوشا روز 
انتقال  سیستم  گفت:  ايرنا  خبرنگار  به  شنبه 
مواد  که  است  سیستمی  نیوماتیک  مواد 
پودری و بالک )موادی که اندازه آن کمتر 
از کودهای شیمیايی و کمتر از پنج میلی متر 
دور  فواصل  به  هوا  از  استفاده  با  را  نباشد( 

منتقل می کند.
محمدرضا غفاری افزود: اين سیستم قبال توسط 
شرکت های اروپايی، چینی و آمريکايی ساخته 
به تحريم  با توجه  اما  به کشور وارد می شد،  و 
ها و باال رفتن قیمت دالر امکان خريد و تامین 
های  شرکت  برای  پشتیبانی  و  يدکی  قطعات 

داخلی محدود شد.
شرکت  توسعه  و  تحقیق  تیم  کرد:  تصريح  وی 
های  تخصص  با  بومی  نخبگان  از  متشکل 
مکانیک، الکترونیک و مهندسی شیمی همزمان 
با نیاز سنجی بازار صنايع هدف، طراحی، بومی 
از  پس  و  کرده  آغاز  را  سازی  بهینه  و  سازی 
برای  توانستیم  خطا  و  آزمون  تالش،  يکسال 

بسازيم، هم  را  ها  اين سیستم  از  بار يکی  اولین 
اکنون اين پروژه در صنايع مس اجرايی شده و 

به سوددهی رسیده است.
های  نمونه  های  ضعف  نقطه  به  اشاره  با   وی 
اين  خارجی  نمونه  در  داشت:  اظهار  خارجی 
برای  شده  تعريف  تناژ  اينکه  دلیل  به  محصول 
با وزن های متعدد  نداشت همه مواد  آن وجود 
را خارج می کرد و تنها هدف آن خالی ماندن 
سیستم بود در حالیکه در نمونه داخلی میزان تناژ 
انجام  تنظیم  اساس  بر  سیستم  و  است  مشخص 

شده مواد را خارج می کند.
افزود:  کوشا  جويان  يدک  شرکت  مديرعامل 
قابلیت  خارجی  مشابه  و  وارداتی  محصول 

دوزينگ يا کنترل تناژ نداشت و از قیمت 
در  که  بود  برخوردار  بااليی  بسیار  نهايی 
دستگاه تولید داخل اين معیب حذف شده 

است.
وی گفت: محصول تولید شده در شرکت 
با  پودری  مواد  است  قادر  جويان  يدک 
انتقال  دور  فواصل  به  را  رطوبتی  محتوای 
قیمت  نصف  آن  شده  تمام  قیمت  دهد، 
نمونه خارجی است و کلیه قطعات در اين 
در  سیستم  اين  و  شود  می  تولید  شرکت 
صنايع معدنی که انتقال مواد آنها با مشکل 
قابلیت جايگزينی و رفع مشکالت  مواجه است 

را دارد.
غفاری تاکید کرد: اين سیستم در صنايع معدنی 
به ويژه فوالد کاربرد دارد اما تیم تحقیق و توسعه 
شرکت يدک جويان کوشا عالوه بر بومی سازی 
موفق به بهینه سازی و ارتقاء سیستم شد، شاخصه 
شاخص  مهمترين  از  تناژ  کنترل  يا  و  دوزينگ 

های بهینه سازی اين محصول است.
اجرای  به مشکالت و سختی های  اشاره  با  وی 
اين پروژه تصريح کرد:  جوانان بايد باور داشته 
قدر که طول  هر چه  هر عملی  نتیجه  که  باشند 

بکشد باالخره محقق می شود.

 کشف دپوي304 کیلویی تریاک و حشیش 
در منوجان

و  ترياک  کیلوگرم  کشف304  از  استان  انتظامي  فرمانده 
حشیش دپو شده در يکی از نقاط روستايی محدوده شهرستان 

"منوجان" خبر داد.
پايگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  ناظری"  سردار"عبدالرضا 
مبارزه  پلیس  ماموران  خبر،گفت:  اين  اعالم  با  پلیس  خبري 
اطالعاتي  کار  انجام  شهرستان"منوجان"با  مخدر  مواد  با 
مشترک با ماموران اداره اطالعات و پلیس مبارزه با موادمخدر 
شهرستان"قلعه گنج" از دپوي يک محموله سنگین مواد مخدر 
اين شهرستان  روستايی  مناطق  از  يکی  در  واقع  منزل  در يک 

مطلع شدند.
از صحت موضوع  اطمینان  از  ماموران پس  وي تصريح کرد: 
ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از اين منزل 175کیلوگرم 
يک  رابطه  اين  در  و  کشف  حشیش  129کیلوگرم  و  ترياک 

متهم را دستگیر کردند.
ايام  با  همزمان  کرمان خاطرنشان کرد:  استان  انتظامي  فرمانده 
دستگیری  و  شناسايی  برای  اطالعاتی  اقدامات  سال  پايانی 
مواد مخدر در دستور  قاچاق  باندهای خرد و درشت  اعضای 

کار پلیس سراسر استان قرار دارد.*

آغاز کشت گلرنگ در شهرستان کرمان

مدير جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: کشت گلرنگ پايیزه 
در 115 هکتار از مزارع شهرستان کرمان آغاز شد.

گفت:  کرمان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير  مسعودی  احمد 
گلباف  بخش های  در  هکتار  در سطح 115  پايیزه  گلرنگ  کشت 

و شهداد انجام شده است.
او پیش بینی کرد: از اين سطح بالغ بر 100 تن بذر و 5 تن بصورت 

گل در خرداد ماه سال آينده برداشت شود.
مسعودی افزود: برنامه ريزی برای کشت گلرنگ بهاره در بخش های 
مرکزی، راين، ماهان و باغین در سطح 60 هکتار صورت گرفته و 
بهاره مهشید در شهرستان  تاکنون 1 تن و 400 کیلوگرم بذر رقم 

توزيع شده است.

 کشف 345 کیلوگرم تریاک در"راین" کرمان

فرمانده انتظامي استان کرمان از کشف 345 کیلوگرم ترياک 
کرمان  شهرستان  "راين"  بخش  انتظامی  ماموران  عملیات  در 

خبر داد.
پايگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  ناظری"در  سردار"عبدالرضا 
با  مبارزه  ماموران  گفت:  خبر،  اين  تشريح  در  پلیس  خبري 
و  هدفمند  های  زنی  گشت  پی  در  "راين"  بخش  مخدر  مواد 
نامحسوس در سطح حوزه استحفاظی به يک دستگاه خودروی 
توقف  دستور  آن  راننده  به  و  شدند  مشکوک  پژو  سواری 

خودرو را صادر کردند.
وي با اشاره به اينکه راننده خودرو بدون توجه به ايست پلیس 
اقدامات  با  مسافتی  طی  از  پس  ماموران  افزود:  شد،  متواری 
از آن، 345 کیلوگرم  بازرسی  پلیسی خودرو را متوقف و در 
ترياک را کشف کردند ولی متهم با استفاده از پوشش گیاهی 

منطقه متواری شد.
برای  پلیس  تالش  اينکه  بیان  با  کرمان  استان  انتظامي  فرمانده 
عملیاتی  و  اطالعاتی  توان  گفت:  دارد،  ادامه  متهم  دستگیری 
از  کارگیری  به  با  تا  شده  موجب  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
ظرفیت نیروهای اين فرماندهی به عنوان يک راهبرد هدفمند، 

ضربات سنگینی به قاچاقچیان مواد مخدر وارد شود.*

فساد  متهم  ماه  بهمن  وزير ورزش در حالی 13 
مديره  هیئت  عضويت  به  را  اقتصادی  کالن 
با  اکنون  فرد  اين  که  آورد  در  استقالل  باشگاه 
کمک يکی از افراد تیم طبری از کشور متواری 

شده است.
استقالل  باشگاه  جديد  مديره  هیئت  انتخابات 
در تاريخ سیزدهم بهمن ماه 98 برگزار شد و با 
حکم سلطانی فر وزير ورزش و جوانان فردی به 
از  يکی  عنوان  به  نفس  نیک  مهدی شريفی  نام 
تهرانی  باشگاه  اين  مديره  هیئت  جديد  اعضای 
معرفی شد، اما اين عضو جديد باشگاه استقالل 
گويا يکی از متهمان فراری فساد کالن اقتصادی 
است و به دنبال پیگیری های باشگاه خبرنگاران 
عده ای  همکاری  با  او  که  شد  مشخص  جوان 

توانسته از کشور فرار کند و به امارات برود.
مشخص  شنیده ها  و  واصله  اطالعات  اساس  بر 
میلیون  میلیارد و 656  پرونده 6  شد که وی در 
تقلبی  کاتالیست های  و  پتروشیمی  يورويی 
نقش داشته و به همین دلیل هم اکنون از کشور 

متواری شده است.
به گزارش حکمت به نقل از باشگاه خبرنگاران 
چشم  به  متهم   14 نام  پتروشیمی  پرونده  در 
صادر  کیفرخواست  آن ها  برای  که  می خورد 
شده و بر اساس اين کیفرخواست اتهام اين افراد 
مشارکت و معاونت در اخالل کالن اقتصادی در 

حوزه پتروشیمی است.
سابق  عامل  مدير  حمزه لو  رضا  همچون  افرادی 
صمیمی  عباس  پتروشیمی،  بازرگانی  شرکت 
بازرگانی پتروشیمی  عضو هیئت مديره شرکت 
ايران،  گذاری  سرمايه  شرکت  عامل  مدير  و 
مرجان شیخ االسالمی و تعداد ديگری از متهمان 

به چشم می خورد.
عالوه بر متهمانی که نام آن ها در کیفرخواست 
اين  در  هم  ديگر  عده ای  پای  رد  است،  آمده 

پرونده به چشم می خورد که مهدی شريفی نیک 
نفس هم يکی از اين افراد است.

مديره  هیئت  عضو  فرار  از  پرونده  کارشناس 
مفسد اقتصادی با خبر بود

مهدی شريفی نیک نفس با اطالعی که داشته به 
پرونده های  پیگیری  و  تحريم ها  زدن  دور  بهانه 
در  دقت  با  و  شد  خارج  کشور  از  پتروشیمی 
کارشناس  که  شد  متوجه  می توان  او  پرونده 
با هماهنگی های  پرونده از فرار او مطلع بوده و 
بازرگانی  شرکت  و  اسپک  شرکت  مسئوالن 
از  و  است  گرفته  صورت  فرار  اين  پتروشیمی 
علی رغم  متهم  بازپرس  متأسفانه  ديگر  سوی 
الخروج  ممنوع  را  او  گرفته  انجام  تاکیدات 
در  صادره  وثیقه  قرار  که  آن  بدون  و  نکرده 
خصوص متهم را تقلیل دهد با دستور غیرقانونی 
4 میلیارد و 600 میلیون تومان از وثايق او را هم 

رفع بازداشت کرد.
بازداشت  امارات  پلیس  توسط  اکنون  متهم  اين 
نیست، اما رصد اطالعاتی او ادامه دارد و شنیده ها 
حاکی از آن است که متهم شريفی نیک نفس 
با  پتروشیمی  سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل 

هماهنگی از کشور متواری شده است.
فساد کالن  متهم  پای حکم  فر  سلطانی  امضای 

اقتصادی/ مدير استقالل متواری شد
در  متهم  اين  بازگشت  برای  قانونی  اقدامات 
متهم  اين  که  آنجايی  از  اما  است،  انجام  حال 
اطالعات دست اولی در ارتباط با مباحث پشت 
پرده پرونده 6 میلیارد و 656 میلیون يورويی و 
ورود کاتالیست های تقلبی به کشور داشته است، 
او را فراری دادند و يکی از متهمان که متأسفانه 
در اين پرونده دخالت دارد، اکبر طبری معاون 

اجرايی حوزه رياست سابق قوه قضائیه است.
البته رسیدگی ها درباره اين پرونده ادامه دارد و 
رسیدگی  وقت  اسفندماه  اواسط  در  شده  گفته 

برای اين پرونده تعیین می شود و اعتراف متهمان 
يک به يک اخذ خواهد شد.

بود که دولت آبادی دادستان  ماه سال 97  آذر 
پرونده  اين  برای  از صدور کیفرخواست  تهران 

پس از حدود 5 سال خبر داد.
توجه  بدون  پتروشیمی  شرکت های  مديران 
در  نفت  وزارت  مديران  و  مسئوالن  دستور  به 
تصرف  و  دخل  صادراتی  محصوالت  ارز های 

کردند و به نفع خود منابعی را برداشتند.
اکبر طبری متهم پرونده پتروشیمی است

باشگاه  مديره  هیئت  اين عضو جديد  پای  حال 
استقالل که سابقه حضور در يکی از شرکت های 
بر  و  باز شده  پرونده  به  داشته  را هم  پتروشیمی 
اساس شنیده ها وی توانسته با ارتباطات از کشور 

متواری شود.
سابق  معاون  طبری  اکبر  شد  گفته  که  طور  آن 
اين  در  هم  قضائیه  قوه  رياست  حوزه  اجرايی 
البته جای سوال است که  پرونده نقش داشته و 
اين متهم فراری با چه ارتباطاتی توانسته از کشور 
فرار کند و آيا رد پای يکی از اعضای تیم طبری 

در اين پرونده محرز است يا خیر؟
بزرگ  پرونده های  از  يکی  پتروشیمی  پرونده 
افراد متعددی در آن ديده  نام  فسادی است که 
می شود و اين پرونده با حواشی متعددی مواجه 
باشگاه  فراری  مديره  هیئت  عضو  اين  و  بوده 
پرونده  اين  حواشی  از  يکی  گويا  هم  استقالل 
است و بايد ديد که در نتیجه حکم رسیدگی به 

پرونده چه خواهد بود.
با وجود آن که او جزء متهمان  مشخص نیست 
حکم  او  برای  چگونه  ورزش  وزير  بوده، 
عضويت هیئت مديره در يکی از پر طرفدار ترين 

تیم های فوتبال کشور را صادر کرده است؟

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398- ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت

جوان کرمانی نیاز صنایع مس به واردات را کاهش داد

امضای وزیر ورزش پای حکم متهم فساد کالن اقتصادی
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به  انها  امالک  که  اشخاصی  فوق  ماده  دستور  برابر 
انقالب اسالمی در حوزه  بنیاد مسکن  از طرف  نمايندگی 
آراء  و  است  گرديده  ثبت  تقاضای  بافت،  شهرستان  ثبتی 
انها با استناد به بند الف و ب و ج ماده هفت آيین نامه قانون 
فوق صادر شده است، با ذکر نام و نام خانوادگی و سهام 
ذيل  به شرح  فرعی  و  اصلی  پالک  شماره  و  تقاضا  مورد 

آگهی می گردد: 
قطعه يک بخش 42 کرمان:

بند الف ماده 7 آيین نامه ق.فوق، رای به تنظیم اظهارنامه 
جهت اشخاص ذيل:

1-خانم کشور مهدی پور  فرزند فیض اله  ششدانگ خانه 
به مساحت 259/65 متر مربع قسمتی از پالک 982 فرعی 

از 12-اصلی
2- آقای جعفر شهابی رابری فرزند اکبر  ششدانگ خانه 
فرعی   994 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   345/2 مساحت  به 

از 12-اصلی
اکبر ششدانگ  فرزند  رابری   علی کريمقاسمی  آقای   -3
خانه به مساحت 469/294 متر مربع قسمتی از پالک 1148 

فرعی از 12-اصلی
4- آقای رستم کريمی نسب رابر  فرزند درويش  ششدانگ 
خانه به مساحت 283/44 متر مربع قسمتی از پالک 1861 

فرعی از 12-اصلی
به  خانه  ششدانگ  احمد   فرزند  رفیعی   رستم  آقای   -5
فرعی  از پالک 2021  قسمتی  مربع  متر   332/24 مساحت 

از 12-اصلی
ششدانگ  رضا   فرزند  حیدری  آئینه  خدارضا  آقای   -6
خانه به مساحت 252/453 متر مربع قسمتی از پالک 2057 

فرعی از 12-اصلی
ششدانگ  عطاءاله  فرزند  حیدری   آئینه  عبداله  آقای   -7
خانه به مساحت 242/45 متر مربع قسمتی از پالک 2372 

فرعی از 12-اصلی

قطعه يک بخش 42 کرمان:
بند ب ماده 7 آيین نامه ق.فوق، رای به انجام تحديد حدود 

جهت اشخاص ذيل:
8-آقای سعید درتاج رابر فرزند غالمرضا ششدانگ خانه 
به مساحت 323/89 متر مربع قسمتی از پالک 978 فرعی 

از 12-اصلی
به  خانه  ششدانگ  ماشااله  فرزند  رسائی  ملکه  خانم   -9

فرعی  از پالک 1534  قسمتی  مربع  متر   387/77 مساحت 
از 12-اصلی 

حسین  فرزند  الدينی  تاج  ارجمند  علیرضا  10-آقای 
از  قسمتی  مربع  208/21متر  مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 1639فرعی از 12-اصلی
11- آقای حمید رضا علیمرادی فرزند قنبرعلی ششدانگ 
خانه به مساحت 376/43 متر مربع قسمتی از پالک 1656 

فرعی از 12-اصلی
12- آقای ابراهیم فالح الله زاری فرزند محمد ششدانگ 
خانه به مساحت 361/27 متر مربع قسمتی از پالک 1972 

فرعی از 12-اصلی
 قطعه يک بخش 42 کرمان:

بند ج ماده 7 آيین نامه ق.فوق، رای به صدور سند مالکیت 
جهت اشخاص ذيل:

خانه  ششدانگ  علی  امید  فرزند  سالجقه  فريده  13-خانم 
فرعی   12 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   204/55 مساحت  به 

از 1-اصلی
به  خانه  ششدانگ  قنبر  فرزند  سالجقه  علیرضا  آقای   -14
مساحت 202/538 متر مربع قسمتی از پالک 12 فرعی از 

1-اصلی
15- آقای مصیب ده شیری پاريزی فرزند محمد ششدانگ 
 13 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   219/35 مساحت  به  خانه 

فرعی از 1-اصلی
16- آقای عباس سالجقه موردوئیه  فرزند حسن ششدانگ 
خانه به مساحت 125/38 متر مربع قسمتی از پالک 4 فرعی 

از 4-اصلی
ششدانگ  حسین  فرزند  موردو  سالجقه  زينب  خانم   -17
از پالک 131  قسمتی  مربع  متر  مساحت 284/98  به  خانه 

فرعی از 4-اصلی
18- آقای وحید صمیمی پور فرزند گرامی ششدانگ خانه 
فرعی   48 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   274/93 مساحت  به 

از 6-اصلی
19- خانم مريم علیمرادی رابری فرزند اکبر وآقای حسن 
علیمرادی رابری  فرزند درويش ششدانگ خانه بالمناصفه 
به مساحت 275/87 متر مربع پالک قسمتی از پالک 190 

فرعی از 11-اصلی
20- خانم مهر انگیز مهدی پور  فرزند ماشااهلل  ششدانگ 
از پالک 811  قسمتی  مربع  متر  مساحت 285/96  به  خانه 

فرعی از 12-اصلی

ششدانگ  رضا   فرزند  ننیز   نژاد  امیری  اصغر  آقای   -21
خانه به مساحت 271/03 متر مربع قسمتی از پالک 1521 

فرعی از 12-اصلی
فرزند علی  ششدانگ  پورکبیر   آقای محمد عسکر   -22
خانه به مساحت 168/981 متر مربع قسمتی از پالک 1522 

فرعی از 12-اصلی
23- آقای اصغر ستوده  فرزند کرامت  ششدانگ خانه به 
فرعی  از پالک 1898  قسمتی  مربع  متر   386/75 مساحت 

از 12-اصلی
ششدانگ  عبدالرضا   فرزند  سالجقه   حسین  آقای   -24
مغازه به مساحت 151/53 متر مربع قسمتی از پالک 2039 

فرعی از 12-اصلی
25- آقای جعفر حق جو  فرزند رضا قلی  ششدانگ خانه 
به مساحت 300/35 متر مربع قسمتی از پالک 2079 فرعی 

از 12-اصلی
26- آقای امان اهلل ائینه نگینی   فرزند علی  ششدانگ خانه 
 2088 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   357/353 مساحت  به 

فرعی از 12-اصلی
عبداهلل   فرزند  ديوان   ده  سلیمانی  اله  حجت  آقای   -27
از  قسمتی  مربع  متر   340/94 مساحت  به  خانه  ششدانگ 

پالک 2176 فرعی از 12-اصلی
28- خانم زهره شیخ جاللی  فرزند حسن  ششدانگ خانه 
به مساحت 284/67 متر مربع قسمتی از پالک 2179 فرعی 

از 12-اصلی
ششدانگ  احمد   فرزند  رابری   افشاری  علی  آقای   -29
خانه به مساحت 170/330 متر مربع قسمتی از پالک 2270 

فرعی از 12-اصلی
به  دارند  اعتراض  صادره  آراء  به  نسبت  که  اشخاصی  لذا 
از  توانند ظرف مدت 20 روز  الذکر می  ماده فوق  استناد 
مکتوب  صورت  به  را  خود  اعتراض  آگهی  انتشار  تاريخ 
به اداره ثبت اسناد بافت تسلیم نمايند و ظرف مدت يک 
محترم  مرجع  به  را  خود  دادخواست  تسلیم،  تاريخ  از  ماه 
قضايی تقديم و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت 
وصول  عدم  صورت  در  است  بديهی  نمايند.  تسلیم  اسناد 
تقديم  گواهی  تحويل  عدم  يا  و  مقرر  موعد  در  اعتراض 
با  به اداره ثبت اسناد و امالک، عملیات ثبتی  دادخواست 

رعايت مقررات تعقیب خواهد شد./.
محمد محسن قزوينی

ريیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139860319013000465 مورخ 1398/10/28هیأت اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک  تکلیف وضعیت 
شماره  به  مريد  فرزند  چمنی  مداح  صغری  خانم  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بافت 
شناسنامه 29 صادره ازبافت در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 558/30 مترمربع قسمتی از پالک 
409 فرعی از 21-اصلی قطعه دو بخش 40 کرمان واقع در بزنجان ابتدای خیابان باغ فتک اراضی باغ 
گدا خريداری از میزان مجهول و بالثبت 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 
به  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
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: 98/12/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/20
محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف127  (

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای غالمرضا زمانی افشار فرزند محمد مالک ششدانگ آپارتمان پالک 506 فرعی از 799- اصلی 
قطعه يک بخش 40 کرمان واقع در بافت خیابان دانشگاه آزاد اسالمی مسکن مهر که سند مالکیت آن 
بشماره چاپی 90-ب 565907 صادر و تسلیم گرديده ضمن تسلیم يک برگ شهادت شهود تصديق 
شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت جابجايی مفقود گرديده و درخواست سند مالکیت 
المثنی را نموده لذا باستناد اصالح تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت در تاريخ 
مندرج در ذيل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور و يا وجود 
بافت  اسناد  اداره ثبت  به  انتشار آگهی  از  باشند ظرف مدت 10 روز پس  نزد خود می  مالکیت  سند 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت يا سند معامله نمايد واال پس از مدت مذکور نسبت 

به صدور مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.)م الف129(
تاريخ انتشار:98/12/1

محمدمحسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  دادنامه  شماره 9709973470100311 صادره  اجرای  در  بافت  دادگستري  احکام حقوقی  اجراي 
شعبه اول حقوقی و در پرونده کالسه 970364 اجرايی در نظر دارد يک باب ساختمان مسکونی از 
ماترک مرحوم جانعلی سلطانی نژاد فرزند مهرعلی  را به مبلغ ششصدو بیست میلیون ريال)ششدانگ( به 
فروش برساند. ضمناً ملک موصوف فاقد پالک ثبتی با کاربری)مسکونی(  و ثبت نمی باشد و در اجاره 
نمی باشد ملک مذکور دارای عرصه 350 مترمربع و اعیان 90 مترمربع که عرصه مسکونی بر اساس 
محل ديوار قديمی و حیاط مورد استفاده ساختمانهای ديگر در نظر گرفته شده و ارزش 350 مترمربع 
عرصه با قسمت مسکونی و انشعاباتی که به نام مرحوم می باشد به مبلغ ششصدو بیست میلیون ريال 
ارزيابی گرديده است. لذا مزايده در تاريخ 1398/12/13 روزسه شنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي 
احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار مي گردد وساعت 10 خاتمه می 
گردد قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف 
مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا مدت 5 روز 
قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الک 
و مهر شده تا قبل از شروع مزايده  تحويل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمايند. و برنده مزايده بايد 
ده درصد مبلغ بها )کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد و به درخواست های که بعد 
از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمناً آدرس 

ملک: شهرستان بافت – بزنجان-کیسکان روستای پشت جوئیه می باشد 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 205(

آگهي مزایده)نوبت اول(
اجرايیه   مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
اول  شعبه  از  صادره   91/6/16-9109973427100335 دادنامه   92/7/15-92104234271000069
دادگاه  عمومی حقوقی رفسنجان در پرونده اجرايی 9030383 که طی آن آقای محسن بدرلو فرزند 
علی به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ريال در حق آقای اسدا...شهرياری فرزند امرا... و 
تقريبی  عیار  با  علیه سنگ مس  و محکوم  دولت محکوم گرديده  در حق صندوق  اجرائی  نیم عشر 
يک درصد مقدار تقريبی 13000 تن که قیمت هر تن سنگ در معدن 1000000 ريال می باشد و در 
معدن گلستان واقع در روستای دهسرد واقع می باشد توسط خود محکوم علیه معرفی گرديده است. 
فلذا با وصف موجود مزايده با حضور نماينده محترم دادگاه در مورخه سه شنبه 1398/12/13 ساعت 
12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد 
افراد شرکت کننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را  دهند برنده شناخته می شود ضمناً 
فی المجلس در پاکت در بسته تحويل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل از 

موعد به دايره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از ملک مورد نظر داده شود.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي حصروراثت
 980941 شماره  دادخواست  شرح  به   2 شناسنامه  داراي  غالمرضا  فرزند  آرمند  رضا  حسن  آقای 
تاريخ  در   294 شناسنامه  به  مراد  فرزند  آرمند  غالمرضا  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/11/28 

1398/10/19 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-حسن رضا آرمند به ش ملی 3130847936 متولد 1346 فرزند متوفی.

2- زهرا آرمند به ش ملی 3130865926 متولد 1351 فرزند متوفی.
3- حلیمه آرمند به ش ملی 3130835342 متولد 1343 فرزند متوفی.

4- حمیده آرمند به ش ملی 3130831541 متولد 1342 فرزند متوفی.
5- حکیمه آرمند به ش ملی 3130344799 متولد 1335 فرزند متوفی.

6- محمد رضا آرمند به ش ملی 5839873365 متولد 1356 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 204(
دفتر شورای حل اختالف شماره1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
 980936 شماره  دادخواست  شرح  به   2 شناسنامه  داراي  غالمرضا  فرزند  زاده  بیژن  غالمرضا  آقای 
تاريخ  در   8 شناسنامه  به  غالمرضا  فرزند  بیژن  مرتضی  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/11/21 

1398/9/18 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فاطمه زهرا بیژن به ش ملی 3120558036 متولد 1398 فرزند متوفی.
2- غالمرضا بیژن زاده به ش ملی 3131129379 متولد 1338 پدرمتوفی.

3-نصرت دهقانی سلطانی به شماره ملی3130313176 متولد1340 مادر متوفی.
4-زينب فرخ نژاد محمدآبادی به شماره ملی 3120126608متولد1367 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 شماره3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم صديقه سادات مکی آبادی فرزند سید هدايت ا... داراي شناسنامه 2 به شرح دادخواست شماره 
شناسنامه 7099  به  فرزند غالمعلی  ُدرصدف ساالری  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/10/23   24/98

در تاريخ 1397/9/11 در شهرستان سیرجان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-صديقه سادات مکی آبادی فرزند سید هدايت ا...به ش ش 2 متولد 1335 فرزند متوفی.
2- طاهره بیگم مکی آبادی فرزند سید هدايت ا...به ش ش 465 متولد 1338 فرزند متوفی.

3- زهرا بیگم مکی آبادی فرزند سید هدايت ا...به ش ش 13 متولد 1332 فرزند متوفی.
4- طیبه سادات مکی آبادی فرزند سید هدايت ا...به ش ش 493 متولد 1340 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.
عطاءا...مسعودی -رئیس شورای حل اختالف سلطان آباد

با  رابری  ساله   65 بانوی  قاسمی  کريم  حیات 
راه اندازی کارگاه گیوه بافی، روح دوباره ای به 
کالبد بی جان اين صنعت مرده و منسوخ شده؛ 

دمیده است.
صنايع  قديمی ترين  از  گیوه دوزی  يا  گیوه بافی 
دستی ايران است به طوری که پیشینه اين صنعت 

به حدود هزار سال قبل باز می گردد. 
هر چند کاربرد گیوه اکنون در زندگی روزمره 
افراد چندان چشمگیر نیست اما توجه به اين هنر 
و  کرمان  استان  دستی  صنايع  از  يکی  عنوان  به 
و  اندازی  راه  اهمیت  نوعی  به  رابر  شهرستان 

گسترش فعالیت اين کارگاه را نشان می دهد.
حاال بانو حیات؛ با دمیدن روح حیات در کالبد 
بی جان گیوه به عنوان يکی از صنايع دستی اين 
منطقه و البته آموزش تعداد زيادی از دوستداران 
اين هنر، گامی مهم و تاثیرگذار در راستای رشد 
اقتصاد خانوار و البته زنده نگه داشتن هنر ايرانی 

برداشته است. 
بانوی احیاگر صنعت گیوه بافی در رابر در گفت 
و گو با خبرنگار ايرنا می گويد، حدود 50 سال 

قبل از شهر رابر مهاجرت کردم.
گذشت  از  بعد  داد:  ادامه  قاسمی  کريم  حیات 
زمانی نسبتا طوالنی اکنون برای اينکه دين خود 
هنر  تا  برگشتم  زادگاهم  به  کنم  ادا  مردم  به  را 
منسوخ شده گیوه بافی و برک بافی را احیا  کنم.

وی افزود: گیوه در گذشته در بین اقشار مختلف 
و  کاربرد  پادشاهان  حتی  و  کارگران  جمله  از 

استفاده داشت و همه آن را به پا می کردند.
بافی  گیوه  کارگاه  اندازی  راه  به  اشاره  با  وی 
گیوه  اگرچه  کرد:  تصريح  رابر  شهرستان  در 
تاريخچه زيادی دارد اما زمان اندکی است که 
قدم در راه احیا اين حرفه، صنعت و هنر گذاشته 

ايم و هنوز وارد بازار نشده است.
کريم قاسمی بیان داشت: صنعت برک بافی نیز 
از 150 سال قبل به جای پتو و لحاف، چادرشب 
مردم کاربرد داشته و رابر به عنوان يک شغل و 
هنر محسوب می شد و همچنین گلیم حوض سه 
گار نیز با اشکال هندسی خیلی پیچیده طراحی 

می شد.
قبل  سال  هزار   2 نزديک  اينکه  به  اشاره  با  وی 

از پاپوش کرداک استفاده می  اين منطقه  مردم 
کردند گفت: اين کفش از درخت بنه و 2 نخ به 
عنوان بند کفش و از پشم کرک و بز ساخته می 

شد و در حال حاضر نیز
با اين خصوصیات از دخمه های گبرها  کفشی 

در کوه های رابر موجود است.
اين زن کارآفرين ادامه داد: اين کفش در مقابل 
موريانه ايمن و مقاوم است و سازنده بر روی هر 
کفش خطوط منحصر به فردی را حک می کرد 
که اگر فرد گم يا طعمه حیوانات شد با اين نشانه 

ها از او ردی پیدا کنند.
که  است  سال   45 حدود  اينکه  بیان  با  وی 
سال  آذرماه  داشت:  اظهار  کنم  می  بافندگی 
شهرستان  در  را  خود  کارگاه  که  بود  گذشته 
رابر افتتاح و وسايل کار و آموزش را به صورت 

رايگان در اختیار هنرجويان قرار دادم
و بعد از اتمام کار هنرجو، گیوه دوخته شده را 

از او خريداری می کنم.
از 50 هنرجو  بیش  تاکنون  افزود:  ادامه  وی در 
را در زمینه بافت گیوه در رابر آموزش داده ام 
و در حال حاضر نیز 70 هنرجوی ديگر متقاضی 

آموزش هستند.
کريم قاسمی بیان داشت: يکی از ويژگی گیوه 
ها اين است که چسب استفاده شده در ساخت 
پا  آنها کتیرا است که باعث نرم و لطیف شدن 
در  که  است  ای  گونه  به  آن  خاصیت  و  شده 

زمستان پا را گرم و در
اينکه  نگه می دارد ضمن  تابستان آن را خنک 
است  کتان  و  پنبه  های  کفش  در  خاصیتی  هر 
دارد  نیز  "نشل"  ها  رابری  زبان  به  يا  گیوه  اين 
مطلوب  نیز  ديابتی  بیماران  برای  آن  استفاده  و 

است.

وی گفت: يکی ديگر از موادی که در ساخت 
عسل  زنبور  موم  است  رفته  کار  به  کفش  اين 
است که از نفوذ آب به داخل کفش جلوگیری 

می کند.
بانو حیات گفت: روزهای اول احیا اين صنعت 
از  بنابراين قسمتی  نمی کردم  پیدا  را  نخ کفش 
قسمت  و  کرديم  تولید  پنبه  با  خودمان  را  آن 
ديگر آن را از همدان می آورديم و همچنین به 

کارخانه ريسندگی تهران نیز سفارش داده ايم.
وی با بیان اينکه کف اين گیوه ها را نیز قبال در 
رابر از پارچه کرباس سورمه ای و ناشور سفید 
و يا لباسی که کهنه می شد درست می کردند 
تصريح کرد: در ساخت اين گیوه مواد شیمیايی 

به کار نمی رود.
به  توجه  با  گیوه  جفت  هر  داشت:  اظهار  وی 
اينکه هر کیلو نخ ابريشم بیش از يک میلیون و 
با قیمت 300 هزار  500 هزار تومان است، فعال 
تومان به فروش می رسد و ساخت آن کمتر از 2 

هفته طول می کشد.
در  که  ديگری  صنعت  مورد  در  همچنین  وی 
حال احیا کردن آن است گفت: در صدد احیا 
گلیم حوض سه  مانند  ای  فراموش شده  صنايع 
گار با قدمتی بیش از 150 سال و برک بافی از 

جمله صنايع گذشته شهرستان رابر هستم.
بانو حیات با توجه به اينکه مکتب نرفته است و 
نوشتن نمی داند و فقط می تواند بخواند گفت: 
اشتغالزايی،  در  را  نقشی  ام  توانسته  اينکه  از 
دست  از  صنايع  احیا  همچنین  و  کارآفرينی 
رفته ايفا کنم بسیار خوشحالم و از مسئوالن می 
کار  پیگیری  و  کارآفرينان  حمايت  با  خواهم 
را  جوانان  بیشتر  چه  هر  اشتغالزايی  زمینه  آنان 

فراهم سازند.
زمان  از  دوزی  گیوه  صنعت  اينکه  بیان  با  وی 
در  هنر  اين  اما  دشاته  رونق  رابر  در  اشکانیان 
دست  به  مختلف  داليل  به  گذشته  سالهای 
کرد:  تصريح  است  شده  سپرده  فراموشی 

مسئوالن احیای اين صنعت را به
عنوان يک فرصت دريابند تا اين هنرها به ثبت 

برسد و ماندگار شود.

توضیحات عضو شورا درباره جسد زن یخ 
زده در کوه عینالی تبریز

عضو شورای شهر تبريز توضیحاتی درباره کشف جسد يک زن 
در کوه عینالی تبريز ارائه داد.

غالمحسین مسعودی ريحان در گفت وگو با خبرنگار ايلنا درباره 
مرگ زن 50 ساله تبريزی براثر سرما در عینالی تبريز، گفت: 2 
روز پیش متاسفانه جسد يخ زده زنی در کوه عون ابن علی)عینالی( 

تبريز پیدا شد.
وی افزود: در شهرستان تبريز هم گرم خانه و هم خانه های امن 
برای افراد بی خانمان موجود است و در مواردی تا 6 ماه از اين 

افراد نگه داری می شود.
مسعودی ريحان با اشاره به مرگ زن 50 ساله براثر سرما در تبريز، 
عنوان کرد: اگر فردی بی خانمان به گرم خانه های اين شهرستان 

مراجعه کند مطمئنا پذيرفته خواهند شد.
وی در پايان گفت: هنوز هويت اين جسد شناسايی نشده است.

مرزهای زمینی بسته شد، سفر به عتبات فقط از 
راه هوايی

ويزای عراق از 6 اسفندماه مصادف با ابتدای ماه 
ايرانیان  پايان ماه مبارک رمضان برای  تا  رجب 
حذف شد و ديگر در اين ايام زائران برای سفر 

به عتبات نیازی به اخذ ويزا ندارند.
يافته  افزايش  اخیر  هفته های  در  عتبات  به  سفر 
ماه  به  شدن  نزديک  به  توجه  با  همچنین  است. 
رجب و ايام والدت حضرت علی )ع(، با تدابیر 
انديشیده شده از سوی مسؤوالن ايران و عراق، 
ويزای عراق برای ايرانیان در اين ايام حذف شد.

همین  بر  فارس  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
با  هم زمان  اسفندماه   6 از  ايرانی  زائران  اساس، 
اول ماه مبارک رجب برای سفر به عتبات ديگر 
نیازی به اخذ ويزا ندارند. اين امر در حالی است 

رئیس  سفر  از  پس  جاری  سال  ابتدای  از  که 
برای  عراق  ويزای  هزينه  عراق،  به  جمهور 
برای  و مسافران  زائران  اما  شد،  حذف  ايرانیان 

سفر به عراق بايد اقدام به اخذ ويزا می کردند.
مذاکرات  با  و صفر  محرم  ماه های  در  همچنین 
شد  حذف  عراق  ويزای  دو کشور،  مسؤوالن 
و زائران در اين ايام بدون اخذ ويزا به عراق سفر 

کردند.
نیز از اول ماه رجب تا پايان ماه مبارک  اکنون 
شده  حذف  زائران  برای  عراق  ويزای  رمضان 
است و ديگر نیازی به صدور و اخذ ويزا برای 
توافق صورت گرفته  با  نیست. همچنین  ايرانیان 
ايران  به  برای سفر  نیز  عراقی  مسافران  و  زائران 

نیازی به اخذ ويزا ندارند.
در  کرونا  ويروس  از  نمونه هايی  شدن  ديده  با 
مینی  خروجی  مرزهای  عراقی  مسؤوالن  ايران، 
را بسته اند. به عبارتی ديگر سفر زمینی به عتبات 
سفر  تنها  حاضر  حال  در  و  نمی گیرد  صورت 
همچنین  است.  انجام  حال  در  عتبات  به  هوايی 
جلسه بررسی وضعیت سفرهای عتبات امروز با 
حضور مسؤوالن سازمان حج و زيارت برگزار 

می شود.

آگهی ماده 10 آیین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن، مربوط به شهر رابر

حیات به صنعت مرده گیوه رابر زندگی دوباره بخشید

با مذاکرات مسؤوالن دو  کشور انجام شد

زائران ایرانی 3 ماه بدون ویزا به عراق می روند

افشاگری نماينده اتاق بازرگانی :
آقازاده غذای سگ و گربه و داروي قاچاق 
نمي  آنها  به  زورش  کسي  کند/  می  وارد 

رسد!

ی  پرده  پشت  که  نکنید  شک   : گفت  حسابی  پرويز  دکتر 
ها  آقازاده  اقتصادی  های کالن  فساد  و  ها  قاچاق  از  بسیاری 

هستند.
آمار گمرکات کشور از واردات ايران در فروردين ماه امسال، 
نشان می دهد که طی يک ماه نخست سال، بیش از يک میلیون 
دالر غذای سگ و گربه از سه کشور آلمان، فرانسه و هلند به 

کشور وارد شده است.
از سوی آمار گمرکات کشور در فروردين ماه 97، يعنی در 
سال  ماه  نخستین  در  که  می دهد  نشان  قبل  سال  مشابه  مدت 
گذشته، میزان واردات غذای سگ و گربه به کشور تنها 214 

هزار دالر بوده است.
اين به معنای آن است که واردات غذای سگ و گربه به کشور 
در فروردين امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل، نزديک به 

5 برابر شده است.
»واردات اين حجم غذای سگ و گربه به کشور در شرايطی 
با توجه به تحريم های سنگین و کاهش درآمدهای  است که 
مشکوک  شما  نظر  به  مي خورد،  رقم  اتفاق  اين  ايران  ارزی 

نیست؟«
» چه کسانی پشت پرده ی اين واردات قرار دارند ؟« اين سوالی 
بود که خبرنگار صراط از پرويز حسابی عضو اتاق بازرگانی 
پرسید و او بی درنگ اينگونه پاسخ داد : »بی شک دست آقا 

زاده ها در کار است«
اين عضو اتاق بازرگانی افزود: »در اين بحبوحه ی اقتصادی 
که ارز گیر فلک نمی آيد واردات غذای حیواناتی مثل سگ 
شک  بی   ، کند  پیدا  افزايش  برابر  چندين  کشور  در  گربه  و 
دست آقا زاده ها در کار است چون من نوعی که نمی توانم 
میلیاردها تومان ارز دولتی دريافت کنم، اگر هم بخواهم کار 
قاچاق انجام بدهم به سی سال حبس محکوم می شوم پس چه 
کسانی می توانند به راحتی بیايند و ارز بگیرند و ببرند و قاچاق 

کنند و آنوقت کسی کاری با آنها نداشته باشد؟
او در ادامه ادعا کرد که عالوه بر واردات غذای سگ و گربه، 
داروهای کمیابی که در خیابان ناصر خسرو به فروش می رسد 

توسط آقازاده ها وارد کشور می شود.
حسابی مدعی است که حتی قیمت اين داروها را نیز آقازاده 

ها تعیین می کنند.
بخش  اين  در  نیز  را  عجیبی  جمله  بازرگانی  اتاق  عضو  اين 
وحشت  که  میبیند  را  مسائلی  »آدم  کرد:  مطرح  مصاحبه 

می کند.«
»فساد اقتصادی مملکت، بی تدبیری و نبود افراد شايسته و سالم 
در راس کار« سه نکته ای بود که به نظر حسابی شرايط کنونی 

را به وجود آوردند.
پرويز حسابی در ادامه ادعايی را در خصوص يکی از نهادهای 
مهم کشور مطرح کرد که صراط امکان انتشار کامل آن ادعا 
از  برخی  که  شد  مدعی  ادعا  اين  از  بخشی  در  او  ندارد،  را 
از  قاچاق های کالن زيرنظر شرکت های زير مجموعه يکی 

نهادهای کشور انجام می شود.
او در ادامه مثالی را نیز اينگونه مطرح کرد: » يک کامیون در 
فالن شهر يا فالن استان در حال عبور است و با خود کاالی 
قاچاق حمل می کند، وقتی اين ماشین ها را متوقف می کنند، 
مشخص می شود اين ماشین ها متعلق به نهاد ... است.« او در 
ادامه اين سوال را مطرح کرد:» کدام فرمانده می تواند جلوی 

حرکت اين خودروها را بگیرد و آنها را متوقف کند؟«
هزار  هزاران  آنها  کرد:»  عنوان  خود  ادعا  ادامه  در  حسابی 
شرکت دارند که به راحتی ارز مملکت را به جیب می زنند و 
زير سايه ی هم قاچاق انجام می دهندحتی کسی جرات ندارد 
که به آنها بگويد باالی چشمت ابروست و اينطور میشود که 
به خودمان می آيیم میبینیم سرمايه های مملکت ما توسط عده 

ای که قدرت الزم را دارند از مرز ها خارج می شود.«
اين عضو اتاق بازرگانی در ادامه با تاکید بر اينکه »اقتصاد ما 
سالم نیست«، افزود: نه تنها سیاستی در پیش نداريم بلکه کامال 
وارد  قدرت  موضع  از  ها چون  زاده  آقا   ، است  مرج  و  هرج 
رويشان  به  را  آنان  خطای  و  جرم  ندارد  حق  کسی  می شوند 
باهم طی  و  هستند  متصل  هم  به  زنجیروار  افراد  اين   ، بیاورد 
زمان های متفاوت گاه فساد های اقتصادی جبران ناپذيری را 
به وجود می آورند که هرچه دنبال مقصر می گردند نه سرش 
پیداست و نه تهش ، همه دست به دست هم می دهند و به طرق 
مختلف جیب ملت را خالی می کنند و در انتها به جای مجرم 
نوع خالف و مجازات  يعنی  آنها را سلطان خطاب می کنند 
آنها هم با توجه به نوع ژنشان صورت میگیرد ، چون آقازاده 

هستند سلطان قیر و طال و سکه و ... نامیده میشوند .
باال و  وی در خاتمه اظهار کرد: چه کسانی قیمت مسکن را 
نامی  بی شک  ؟  آوردند  ملت  سر  را  بال  اين  و  کردند  پايین 
میتوان  قدرت  بدون  مگر   ، رسد  نمی  ما  ذهن  به  آقازاده  جز 
چرا  است  واضح  کامال  چیز  همه  کرد؟  جا  جابه  را  ريالی 
قاچاق نمیتواند کنترل شود ؟؟ چون کسی زورش به آقازاده 
ی قاچاقچی نمیرسد ، زمانی که کشور ما از داخل درگیر فساد 
و ديگر مسائل خودی ساز است ، زمانی که با ديگر کشور ها 
درگیريم و زمانی که اقتصاد ما اقتصاد دولتی و شبه دولتی ست 
ادامه خواهد  اداره میشود اين اوضاع  به اين شکل  و مملکت 

داشت و روز به روز هم بد تر خواهد شد.
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 حکمت آید هر کجا حق داشتی

آگهی دعوت
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گردد حضور بهم رسانند:
1-انتخاب اعضای هیأت مديره 

2-انتخاب بازرسین 
3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

4-تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه و تعیین پاداش هیأت مديره و بازرسین

سنتی"  "طب  آموزه های  داريم  قصد  مطلب  اين  در 
برای پیگیری و درمان کرونا را مرور کنیم چرا که بر 
اساس مبانی طب سنتی، اصل اول برای مقابله و درمان 
انتقال  قابل  تماس  طريق  از  که  ويروسی  بیماری های 

هستند، "تقويت سیستم ايمنی بدن" است.
به  کشورمان  مردم  از  نفر  چند  ابتالی  خبر  اعالم  با 
بیماران، متأسفانه موج  "کرونا" و فوت دو نفر از اين 
ترس کاذبی بین توده مردم کشورمان ايجاد شده و اين 
تصور بین عموم شکل گرفته که ابتال به کرونا، موجب 

مرگ بیمار مبتال می شود!
بنابر  از ويروس کرونا در حالیست که  بی مورد  ترس 
در  کرونا  کشندگی  میزان  جهانی،  رسمی  آمارهای 
مقايسه با آنفلوآنزا بسیار کمتر است و تعداد افرادی که 
هرساله در فصول سرد سال بر اثر ابتال به انواع آنفلوآنزا 
فوت می کنند، بسیار بیشتر از تعداد افرادی است که در 

سال جاری بر اثر ابتال به کرونا فوت شده اند!
سنتی  طب  آموزه های  داريم  قصد  مطلب  اين  در 
برای پیگیری و درمان کرونا را مرور کنیم چرا که بر 
اساس مبانی طب سنتی، اصل اول برای مقابله و درمان 
انتقال  قابل  تماس  طريق  از  که  ويروسی  بیماری های 
هستند، "تقويت سیستم ايمنی بدن" است و در صوت 
برخورداری از يک سیستم ايمنی طبیعی و سالم، تقريباً 
به  ورود  در صورت  بیماری زا  عوامل  تمام طیف های 
بدن، سیستم ايمنی بدن ما از پس اين عوامل میکروبی 

و بیماری زا برمی آيد.
در ادامه تدابیر طب سنتی در اين زمینه آمده است که 
برای  کافی  اثر  هم  به تنهايی  دستورات  اين  اکثر  البته 

پیشگیری يا درمان عفونت های تنفسی کافی هستند.
الف. توصیه های دارويی و تدابیر درمانی

را  عسل  دلخواهی  مقدار  آب لیمو:  و  عسل  شربت  ــ 
در  غذاخوری  قاشق  يک  )حّداقل  کنید  در آب حل 
يک لیوان آب(؛ سپس مقداری آب لیموترش تازه )يا 
آب لیموی خانگی( به آن اضافه کنید و آن را به آرامی 
و جرعه جرعه میل کنید؛ روزی دو تا سه لیوان از اين 

شربت گوارا بنوشید.
ــ خوردن روزانه سه قاشق غذاخوری عسل

تقويتی  اثر  سیاهدانه  مصرف  سیاهدانه؛  مصرف  ــ 
دو  تا  يکی  اين کار روزی  برای  دارد؛  بدن  بر  خوبی 
همان  و  برده  سیاهدانه  ظرف  در  را  خود  انگشت  بار 
به آرامی  می چسبد  شما  انگشت  به  که  را  تعدادی 
روی  و  کنید  پودر  را  سیاهدانه  می توانید  بجويد؛ 
خوراکی هايی مثل پنیر بپاشید )البته توجه داشته باشید 
جّداً  کهنه  آسیاب شده  سیاه دانه  مصرف  از  بايد  که 

پرهیز کرد(.

عسل  و  سیاهدانه  ترکیب  دوسین  دوسین؛  مصرف  ــ 
است که اثر تقويتی خوبی بر بدن و سیستم دفاعی آن 
دارد؛ اين ترکیب در خیلی از عطّاري ها موجود است امّا 
با مخلوط کردن يک سوم لیوان سیاهدانه آسیاب شده و 
ترکیب آن با يک لیوان عسل می  توانید آن را بسازيد؛ 
قاشق  سه  تا  دو  روزی  ترکیب،  اين  مصرف  میزان 

چايخوری است.
مربای  مرباخوری  قاشق  تا سه  روزانه يک  ــ مصرف 

زنجبیل يا دو فنجان دم کرده زنجبیل
ــ چرب کردن بینی با روغن سیاهدانه يا روغن بنفشه

ــ مصرف دمنوش آويشن؛ روزی دو بار و هر بار يک 
آب،  لیوان  نیم  و  يک  با  را  آويشن  غذاخوری  قاشق 

لیوان  يک  تا  بجوشانید  کم  شعله  روی 
سرخالی بماند؛ سپس آن را شیرين کرده 
برای  کنید؛  میل  و  عسل(  با  )ترجیحاً 
اين  که  اين  برای  نیز  و  بیشتر  اثربخشی 
عدد   5 باشد،  سازگار  همه  به  جوشانده 
عناب را با چنگال خراش دهید و همراه 

آويشن بجوشانید.
زوفا،  نعناع،  مرزنجوش،  دمنوش  ــ 
عنّاب،  بابونه،  گل گاوزبان،  مريم گلی، 
دارچین،  سرخارگل،  پرسیاوشان، 

زنجبیل و... هم مناسب است.
ــ انجام حجامت؛ اگر تا به حال حجامت 
نکرده ايد يا بیش از شش ماه از آخرين 

حجامت شما می گذرد، با مشورت يک طبیب مجّرب 
کنید؛  اقدام  آن  انجام  به  نسبت  سنتی  طّب  زمینه  در 
حجامت، تأثیر واضحی بر افزايش توان سیستم ايمنی 

بدن دارد.
ب. تدابیر مربوط به زندگی روزمره

ترجیحاً  را  سبزيجات  سبزيجات؛  روزانه  مصرف  ــ 
از  مصرف  برای  کنید؛  مصرف  تازه  به صورت 
سوسنبر،  پونه،  ريحان،  نعناع،  مثل  معطر  سبزی های 

مرزه، بادرنجبويه، جعفری، شويد و... استفاده کنید.
ــ مصرف سبزيها و خوراکیهای نّفاخ )مثل تره، تربچه، 

پیازچه( را کاهش دهید.
ــ سیر و پیاز را به صورت پخته در غذاها میل کنید تا 

ضمن استفاده از اثرات مفید آنها، دچار نفخ نشويد.
پرتقال  شیرين،  انار  شیرين،  سیب  روزانه  مصرف  ــ 

شیرين، لیمو شیرين، هويج و شلغم پخته شده
ــ مصرف ادويه هايی مثل دارچین، زنجبیل و آويشن 

در غذا
و  خام  درختی  بادام  عدد  چند  بادام؛  مصرف  ــ 
پوست کنده را قبل از هر سه وعده غذايی مانند آدامس 

به خوبی بجويد و میل کنید.
پرهیزات

حاوی  غذاهای  )مانند  آبدار  میوه های  و  غذاها  ــ 
هندوانه،  ماست،  شیر،  ماهی،  زياد،  روغن  و  گوشت 

و...(
ــ برای مصرف شیر، آن را با يک سوم حجم خودش، 
تا  بجوشانید  آسیاب نشده،  زنجبیل  نخود  چند  و  آب 
آب اضافه شده به طور کامل بخار شود؛ بهتر است شیر 

را با عسل يا شیره انگور میل کنید.
ــ غذاهای مانده، خوراکی های حاوی مواد نگهدارنده، 
فست فودهای  مانند  حرارت  ديده  بار  چند  روغن های 
سرخ شدۀ بازاری، تنّقالت بازاری مانند چیپس و پفک

ــ غذاهای غلیظ مانند گوشت گاو، بادنجان به خصوص 
خمیری  غذاهای  صنعتی،  گوشت های  میرزاقاسمی، 
غذاهای  و  خمیر،  و  غیربرشته  نان  و  ماکارونی  مثل 

چرب و سنگین مثل کلّه پاچه، موز و... .
گوشتی  مواد  مجبوريد  ضعف  مانند  به دلیلی  اگر  ــ 
پرنده های  گوشت  از  ترجیحاً  کنید،  مصرف  بیشتری 
از  آنها  مصرف  و  طبخ  در  و  کنید  استفاده  کوچک 
و...  رّب انار  آبغوره،  آبلیمو،  مانند سماق،  ترشی هايی 
افراد  )در  دارچین  و  آويشن  يا  گرم مزاج(  افراد  )در 

سردمزاج( استفاده کنید.
ــ پرهیز از پرخوری و پرنوشی؛ پرهیز از درهم خوری 
زياد آب خصوصاً  از آشامیدن  پرهیز  برهم خوری،  و 

آب بسیار سرد
ــ عدم زياده روی در روابط زناشويی

ــ پرهیز از استحمام طوالنی
ــ پرهیز از بدخوابی، ديرخوابی، بی خوابی و پرخوابی

ــ درمان مناسب يبوست مزاج
ــ پرهیز از فعالیت بدنی سنگین مانند ورزشهای سنگین 
و حرفه ای به خصوص اگر به آنها عادت نداريد؛ يکی 
افراد،  همه  برای  زمان ها  اين  در  ورزش ها  بهترين  از 
فضای  در  تاب سواری  مسن،  افراد  و  به ويژه کودکان 

منزل است.
ــ پرهیز از بی حرکتی که باعث افزايش رطوبت بدن و 

افزايش استعداد بروز عفونت در بدن می شود.
ــ اصالح آب؛ اگر به سالمت آب مصرفی خود شک 
افزودن  يا  دقیقه(  )يک  جوشاندن  بدانید  بايد  داريد، 
کمی سرکه يا آب لیموترش يا سکنجبین به آب، بسیاری 

از ضررهای آن را جبران می کند.
ــ جلوگیری از ورود مواد سّمی به بدن؛ عدم مصرف 
يا  حشره کش ها  از  استفاده  عدم  قلیان؛  و  سیگار 
محیط  مناسب  تهويه  مصنوعی،  خوشبوکننده های 

به ويژه آشپزخانه و...
روش های ضّدعفونی کردن هوا

برخی توصیه های طب سنتی در اين زمینه کاربردی و 
راهگشا هستند:

ــ دود کردن اسفند يک گزينه مناسب برای پاکسازی 
محیط است؛ می  توانید از دود اسفند به تنهايی يا همراه 
برای  کاه  و  گلپر  سّقز،  کندر،  مانند  افزودنی هايی  با 

ضّدعفونی کردن هوا استفاده کنید.
شیوع  کاهش  در  هم  عنبرنسارا  روزانه  دادن  دود  ــ 

بیماری های عفونی بسیار مؤثر است.
ــ گذاشتن سیر، میخک، برگ بو و... در چند نقطه از 

منزل
با آبی که در آن مقداری سرکه  پاکسازی سطوح  ــ 

ريخته ايد.
ــ بويیدن بوهای مناسب مثل بويیدن سیب، به، گالب، 
شمعدانی  برگ  بیدمشک،  عرق  بهارنارنج،  عرق 

عطری، نعناع، سرکه، پیاز يا سیر در طول روز
خیس  را  نخی  پارچه  يک  ضرورت،  صورت  در  ــ 
يا  سرکه  کمی  اگر  کنید؛  استفاده  ماسک  به عنوان  و 
آبلیمو هم با آب مخلوط کرده و چفیه را در آن خیس 

کنید، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.
ــ ماسک  های يک  بارمصرف معموالً کارآيی چندانی 
است  ارجح  فیلتردار  ماسک های  از  استفاده  و  ندارند 
يک- ماسک های  است  بهتر  ناچاری  صورت  در  اما 
 بارمصرف را نیز با کمی سرکه يا آبلیمو آغشته کرد.

کشف خودروي سرقت شده از استان اصفهان در ارزوئیه 
از  ارزوئیه  انتظامي  فرمانده 
خودروی  دستگاه  يک  کشف 
پژو پارس سرقت شده از استان 
خبر  شهرستان  اين  در  اصفهان 

داد.
پورامینايي"  سرهنگ"مهدي 
خودرو  اين  کشف  به  اشاره  با 
توسط تیم گشت انتظامی هنگام 
خودروهاي  نامحسوس  پايش 
اين  کرد:  تصريح  عبوری 
خودرو به پارکینگ منتتقل شد 
تحويل  برای  الزم  اقدامات  که 

آن به صاحبش ادامه دارد.
فرمانده انتظامی ارزوئیه از شهروندان خواست جهت پیشگیری از سرقت 
به توصیه و هشدارهای پلیسی توجه داشته و در صورت اطالع از هرگونه 
سرقت و يا تردد افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سريعاً به شماره تلفن 

فوريت های پلیسی110 اعالم کنند.

مواد  کیلوگرم   544 کشف  از  استان  انتظامي  فرمانده 
افیوني در عملیات پلیس شهرستان"ارزوئیه" خبر داد

پلیس  ماموران  گفت:  خبر  اين  تشريح  ناظری"در  سردار"عبدالرضا 
مبارزه با موادمخدر ارزوئیه با انجام کار اطالعاتی از ورود يک محموله 
اين  در  استقرار  با  و  مطلع  شهرستان  اين  حوزه  به  افیوني  مواد  سنگین 
محور ضمن توقیف يک دستگاه خودروي پرايد راه پاک کن از يک 
کردند. کشف  ترياک  گرم  و250  کیلو  سايپا544  خودروی   دستگاه 

فرمانده انتظامي استان با اشاره به دستگیری 2 متهم در اين رابطه و معرفی 
آنان به مقامات قضايي خاطرنشان کرد: شهروندان در موفقیت ماموريت 
های پلیس نقش تعیین کننده ای دارند و با انعکاس هوشمندانه و بموقع 
هرگونه اخبار و اطالعات در رابطه با  فعالیت سوداگران مرگ می توانند 

در کاهش عرضه و  سوءمصرف موادمخدر نقش آفرينی کنند.

بازديد  طی  ارزوئیه  سپاه  فرمانده 
تخصصی  کلینیک  اندازی  راه  از 
اين  قراری،  دکتر  دندانپزشکی  
تولیِد  رونِق  عنوان  تحت  را  روند 
راستای  در  درمانی  خدماِت 
خوداشتغالی  و  مقاومتی  اقتصاد 
کرد. عنوان  بسیجی  روحیه   با 

امروز طی  به گزارش حکمت؛ صبح 
ناحیه  بسیج  فرمانده  با حضور  نشستی 
مقاومت سپاه ارز+++وئیه در کلینیک 
قراری،  دکتر  دندانپزشکی  تخصصی 
پزشکان  رسانی  خدمت  خصوص  در 
بسیجی شهرستان در قالب جامعه بسیج 
عمل  به  های الزم  هماهنگی  پزشکی 
آمد. دکتر محمد قراری رئیس کلینیک 

پزشکی  جامعه  بسیج  عضو  و  دندانپزشکی  تخصصی 
نیاز  مبنای  بر  مجموعه  اين  اندازی  راه  گفت:  شهرستان 
مردم منطقه محروم ارزوئیه در بحث دندانپزشکی انجام 
خدمات  برای  شهرستان  مردم  اينکه  به  توجه  با  گرفت، 
 دندانپزشکی به شهرستان های اطراف مراجعه می کردند.

وی عنوان کرد: در راستای ارائه خدمات در مناطق محروم 
تالش خود را به کار گرفتیم تا مجموعه دندانپزشکی راه 
اندازی شود و خدمات کامل دندانپزشکی به همشهريان 
افراد بی بضاعت  به  ارائه شود. و همچنین  ارزوئیه  عزيز 
راه  طی  انشاءاهلل  گفت:  وی  شود.  انجام  رسانی  خدمت 
مجازی  فضای  در  دندانپزشکی،  مجموعه  کامل  اندازی 
به  دندانپزشکی  تخصصی  کلینیک  به  متعلق  سايت  و 
چه  در  رسانی  خدمات  رسانیم  می  عموم  استحضار 
سرگرد  ارزوئیه،  سپاه  فرمانده  میگیرد.  انجام  روزهايی 
اندازی  راه  نشسِت  طی  کاخ  اسماعیلی  رضا  پاسدار 
در  رسانی  خدمت  دندانپزشکی،  تخصصی  کلینیک 

مناطق کمتر توسعه يافته و ارائه خدمات در مناطق محروم 
اهداف  از  را  بضاعت  کم  بیماران  درمان  به  کمک  و 
جامعه بسیج پزشکی برشمرد و خاطر نشان کرد: حضور 
بسیجی  ی  روحیه  با  متخصص  و  متعهد  فعال  نیروهای 
ما  و  است  اسالمی  انقالب  الطاف  از  سالمت  حوزه  در 
مفتخريم اين مجموعه توسط پزشک متخصص و دلسوز 
راه  شهرستان  در  قراری  دکتر  پزشکی،  جامعه  بسیج 
اندازی شده است. دکتر رضا اسماعیلی کاخ عنوان کرد: 
در  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  تدابیر  راستای  در 
خصوص رونق تولید در بحث اقتصاد مقاومتی و خدمات 
است  درمانی  رسانی  خدمات  بحث  ترين  مهم  رسانی، 
در  پزشکی  جامعه  بسیج  الهی  ی  قوه  حول  به  امروز  و 
تالش برای خدمت رسانی به مردم واليت مدار ارزوئیه 
است. در ادامه از مرکز تخصصی دندانپزشکی با حضور 
حضرت  حوزه  فرمانده  و  سپاه  جانشین  سپاه،  فرمانده 
رقیه)س( و رئیس کلینیک تخصصی دندانپزشکی بازديد 

به عمل آمد.

تخصصی  34 راهکار و تدبیر "طب سنتی" برای پیشگیری از ابتال به "کرونا" کلینیک  اندازی  راه  از  ارزوئیه  سپاه  فرمانده   بازدید 
دندان پزشکی

21 فايده شیر مادر برای نوزاد
1- شیر مادر بر ضريب هوشی نوزاد اثر دارد.

نوزاد می  ريه های  تقويت عملکرد  باعث  مادر  2- شیر 
گردد و از مشکالت تنفسی و تنگی نفس جلوگیری می 

کند.
شیر مادر

3- شیر مادر دارای اسیدهای چرب، قند الکتوز، آب و 
اسید آمینه می باشد.

4- شیر مادر ضد بیماری می باشد، زيرا آنتی بادی های 
بدن مادر از طريق شیر به نوزاد منتقل می شود.

الريه(،  )ذات  پنومونی  برابر  در  نوزاد  از  مادر  شیر   -5
میکروبی،  های  عفونت  برونشیت،  غذايی،  مسمومیت 
و  اسهال  جوش،  آلرژی،  گوش،  عفونت  آنفلوآنزا، 

سرخجه محافظت می کند.
در  که  باشد  می  جزء   100 حداقل  دارای  مادر  شیر   -6

شیرخشک يافت نمی شود.
7- مکیدن سینه مادر به رشد فک نوزاد کمک می کند 
های  دندان  باشد،  محکمی  فک  دارای  که  کودکی  و 

سالمی خواهد داشت.
8- شیر مادر دارای فوايد روانشناسی نیز می باشد به اين 
ترتیب که کودک به مادر وابسته می شود. در زمان تولد، 
نوزاد 30 تا 38 سانتی متری خود را می بیند و اين فاصله 

ای است که بین صورت مادر و نوزاد وجود دارد.
9- از طرف ديگر نوزاد از گرمی سینه مادر خود لذت 

می برد و بیشتر شیر می خورد.
 15 سن  تا  اند،  خورده  مادر  شیر  از  که  کودکانی   -10
 ،MS بیماری  يک،  نوع  ديابت  دچار  کمتر  سالگی 

بیماری قلبی و سرطان می شوند.
روانشناختی،  مشکالت  خوار  مادر  شیر  کودکان   -11

رفتاری و يادگیری کمتری دارند.
12- شیر مادر بهترين غذای نوزاد است. شیر مادر ترکیبی 
از پروتئین، چربی، کربوهیدرات و مايعاتی است که تمام 

اين ها برای رشد مغز و بدن الزم می باشد.
کم  را  نوزاد  ناگهانی  مرگ  سندرم  خطر  شیرمادر   -13

می کند.
14- شیرمادر از بسیاری از بیماری ها و مشکالت دوران 
بزرگسالی نیز جلوگیری می کند. اين مشکالت و بیماری 
فشار خون،  افزايش  اضافه وزن،  و  از: چاقی  عبارتند  ها 
لوسمی  و  آسم  ديابت،  اگزما،  کلسترول خون،  افزايش 

)سرطان خون(.
15- شیرمادر می تواند میزان استرس و خونريزی پس از 

زايمان را کم کند.
16- تغذيه نوزاد با شیر مادر در سال اول زندگی، میزان 

بیماری ها و مرگ و میر ها را کاهش می دهد.
مغز  به رشد  اسید چربی است که  دارای  مادر  17- شیر 

نوزاد کمک می کند.
19- نوزادان شیر مادرخوار اضافه وزن نمی يابند، بلکه به 

وزن مناسب سن و قد می رسند.
20- نوزادان نارسی که شیر مادر می خورند، بهتر رشد 
می کنند و ضريب هوشی باالتری نسبت به نوزدان نارسی 

که شیر خشک می خورند، دارند.
21- شیر مادر همیشه آماده است و احتیاج به گرم کردن 

و میکروب زدايی ندارد.
حديث رجايی

شیر مادر

درون حزبی  انتخابات  برگزاری  از  پس 
سندرز،  برنی  نوادا،  ايالت  در  دموکرات ها 
کسب  با  ورمونت  ايالت  چپگرای  سناتور 
28 موکل، در صدر رقابت های درون حزبی 
قرار   2020 انتخابات  برای  دموکرات ها 

گرفت.
نامزدهای  رقابت  صدر  در  سندرز  برنی 

دموکرات قرار گرفت
خبرگزاری  بین الملل  گروه  گزارش  به 
فارس، »برنی سندرز«، سناتور چپگرای ايالت 
پیروزی  يک  به  گذشته  شب  که  ورمونت 
دست  آمريکا  نوادای  ايالت  در  چشمگیر 
موکل   28 کسب  با  اکنون  بود،  کرده  پیدا 
درون حزبی  رقابت های  صدر  در  انتخاباتی 

دموکرات ها قرار دارد.
کسب  با  بوته جج«  »پیت  سندرز،  از  پس 
است.  دوم  جايگاه  در  انتخاباتی  موکل   22
درون حزبی  انتخابات  برگزاری  از  پیش 
صدر  در  بوته جج  نوادا،  در  دموکرات ها 
دموکرات  حزب  درون حزبی  رقابت های 

قرار داشت.

چپگرا  نامزد  ديگر  وارن«،  »الیزابت 
سوم  جايگاه  در  انتخاباتی  موکل   8 با 
با  کلوبوچار«،  »امی  و  رقابت هاست 
چهارم  جايگاه  در  انتخاباتی  موکل   7

است.
معاون  بايدن«،  »جو  حال،  همین  در 
متحده  اياالت  پیشین  رئیس جمهور 
همچنان عملکردی ناامیدکننده از خود 
نشان داده و با کسب 6 موکل انتخاباتی 

در مکان پنجم قرار گرفته است.
موکلی  هیچ  به  دموکرات  نامزدهای  ديگر 
نامزدی  نهايت،  در  نکرده اند.  پیدا  دست 
پیدا  دست  انتخاباتی  موکل   1991 به  که 
در  دموکرات ها  نهايی  نامزد  می تواند  کند 
رقیب  و   2020 رياست جمهوری  انتخابات 

»دونالد ترامپ« نام گیرد.
رقابت های  در  اکنون  که  سندرز  برنی 
صدرنشین  دموکرات  حزب  درون حزبی 
در  آمريکا  انتخابات  قبلی  دور  در  است 
نسبت  بیشتری  مردمی  آرای  نیز   2016 سال 
بود  کرده  کسب  کلینتون«  »هیالری  به 
غیرمتعهد«،  »موکلین  رای  با  سرانجام  اما 
پا  انتخابات  عرصه  به  که  بود  کلینتون  اين 
رئیس جمهور  ترانپ،  دونالد  از  و  گذاشت 

فعلی آمريکا شکست خورد.
حدود 10 روز ديگر، دموکرات ها در رقابت 
ايالت های  در  بزرگ،  سه شنبه  به  موسوم 
که  رقابتی  کرد،  خواهند  رقابت  متعددی 
نهايی  نامزد  سرنوشت  حدودی  تا  می تواند 

حزب دموکرات را معین کند.

برنی سندرز در صدر رقابت نامزدهای دموکرات قرار گرفت


