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در حالي عضو هيات رئيسه مجلس تعيين تكليف جامـانـدگـان    :  سرويس خبر
دانـد و رئـيـس سـابـق             هاي مجلس يازدهم مي سهام عدالت را يكي از اولويت

كميسيون اقتصادي مجلس هم از طرح دو فوريتي مجلس در اين زمينـه سـخـن      
 .گويد امكان چنين كاري وجود ندارد گفته، كه وزير اقتصاد مي

به گزارش تسنيم، هر چند طي چند روز گذشته نمايندگان مـجـلـس بـويـژه          
پورابراهيمي، رئيس سابق كميسيون اقتصاد از طرح دو فوريتي نمايندگان بـراي    
توزيع سهام عدالت ميان مشـمـوالن جـديـد خـبـر داده و بـه تـازگـي هـم                           

دليگاني عضو هيات رئيسه مجلس گفته تعيين تكليف جاماندگان سـهـام      حاجي
هاي مجلس يازدهم است، وزير امور اقتصـاد و دارايـي        عدالت يكي از اولويت
قانون اساسي صريحا ذكر شده كـه سـهـام       44در اصل :  امروز تاكيد كرده است

 85دهك افراد جامعه داده شود و ارائه سهام عدالت در سـال         6عدالت تنها به 
 .توان براي جاماندگان سهام عدالت كاري انجام داد آغاز شد و اكنون ديگر نمي

فرهاد دژپسند همچنين درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلـس بـراي ارائـه        
ام، امـا امـكـان           من اين طـرح را نـديـده          سهام عدالت به جاماندگان آن گفته

تجديدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان اين سهام وجود ندارد؛ زيـرا  
ايـم يـا اكـنـون            هاي دولتي مورد نظر را در قالب سهام ارائه كـرده    آن شركت

در حال واگذاري آنها هستيم بنابراين چنين چيزي  99براساس قانون بودجه سال 
 .امكانپذير نيست

پور رئيس مجمع  حسن
 نمايندگان استان كرمان شد

رئيس مـجـمـع    :  سرويس خبر
نمايندگان اسـتـان كـرمـان در           
اجالـسـيـه اول دوره يـازدهـم            
مجلس شوراي اسالمي مشخص 

پـور رئـيـس مـجـمـع              و حسـن 
 .نمايندگان استان شد

حسيني نمايـنـده    مصطفي رضا
مردم شهربـابـك در مـجـلـس          
شوراي اسالمي  با اشاره به اينكه 
مجمع نمايندگان استان كـرمـان      

: تشكيل جلسه داد اظهار داشـت   
در نخستين جلسه مجمع نمايندگان استان كرمان دستور بر اين شد كه يكـي از    

 .هاي استان كرمان برگزاري مجمع را به عهده بگيرد نمايندگان شهرستان
گـيـري      نماينده مردم شهربابك در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه راي

مجمع نمايندگان استان كرمان در فضاي بسيار خوب و همدلي و هـمـفـكـري       
هـاي     پور نماينده مردم شهـرسـتـان    در اين جلسه شهباز حسن:  برگزار شد افزود

سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسالمي به عنوان رئيس مجمع نمايندگـان  
 .استان كرمان براي سال اول انتخاب شد

هاي كـرمـان و      وي با بيان اينكه محمدمهدي زاهدي نماينده مردم شهرستان
: راور در مجلس شوراي اسالمي راي دوم نمايندگان را به دست آورد گـفـت    

گيري مجمع نماينـدگـان اسـتـان        در اين جلسه مقرر شد طبق روال گذشته راي
 .كرمان هر ساله انجام شود

حسيني با اشاره به اينكه محمدرضا پورابراهيمي ديگر نـمـايـنـده مـردم         رضا
هاي كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي به احترام نمـايـنـدگـان        شهرستان

ها براي سال اول در مجمع نمايندگان استان كرمـان كـانـديـدا        ديگر شهرستان
كار زيبا و ارزشمندي بود كه انجام شد تـا نـمـايـنـدگـان ديـگـر             :  نشد، افزود
هاي استان كرمان هم در امور مجمع نقش داشته و سوابق، تجربـيـات،    شهرستان

 .دانش و كارايي و عملكرد خودشان را در راستاي بهتر شدن امور بكار گيرند
نماينده مردم شهربابك در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكـه قـرار دادن       
فرصت تجربه خدمتگذاري در مجمع نمايندگان استان كرمان عملـكـرد قـابـل       

اميدواريم كه نمايندگان استان كرمان در مجمع نمايندگـان  :  تحسيني بود گفت
 .عملكرد موفقي داشته باشند

به گزارش تسنيم اعضاي هيئت رئيسه مجمع نمايندگان اسـتـان كـرمـان در         
اجالسيه اول دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي مشخص شـدنـد و شـهـبـاز          

هاي سيرجان و بردسير در مـجـلـس شـوراي          پور نماينده مردم شهرستان حسن
 .اسالمي به عنوان رئيس مجمع نمايندگان استان كرمان انتخاب شد

ساله كه با  32مادر :   سرويس خبر
خوراندن متادون به فرزندانش آنـهـا   

در  را به كام مرگ فـرسـتـاده بـود،      
  .لحظات نخست دستگير شد

كوروش احمد يوسـفـي مـعـاون       
اجتماعي فرماندهي انتظامي اسـتـان     
كرمان در خصوص مرگ دو دختـر  
بچه زرندي در اثر خوردن مـتـادون   

جزئيات اين موضوع تـوسـط   :  گفت
كارشناسان پليس در دست بـررسـي   

 .است
ايـن اتـفـاق نـاگـوار          :  وي افزود

خرداد به وقوع مي پيوندد و بنا بر 15
گفته هاي مادر وقتـي مـتـادون بـه         
فرزندانش مي دهد و مي بيند خـون  
از دهن آنها مي آيد با داد و فـريـاد     

 .خانواده خود را خبر مي كند
احمديوسفي با اعالم اينكه مـادر    
مدعي است مشكل روانـي داشـتـه،      

وي بـاهـمـسـر خـود          :  تصريح كرد

اختالف داشته و درآستانه جـدايـي     
مـعـاون اجـتـمـاعـي             .   بوده اسـت 

بيان  فرماندهي انتظامي استان كرمان
اين خانواده اصالتاً زرندي ولي :  كرد

مقيم كرمان بودند كه مـادر قـاتـل        
همان روز دستگـيـر مـي شـود تـا            
اقــدامــات قضــايــي و مــداخــالت        

 .روانشناختي صورت گيرد

قـاتـل سـي      :  احمديوسفي افـزود   
دو فرزندش بـه هـويـت           دوساله و

سوگند يازده ساله و فـاطـمـه شـش       
 .بوده اند  ساله

در    19كوويد   :  سرويس خبر
ميـلـيـون     7سراسر جهان بيش از 

نفر را آلوده كرده كـه از ايـن         
نفر جـان     120هزار و  402ميان، 

بـه        .انـد    خود را از دست داده  
ــزارش ــر و        گ ــه ــل      م ــق ــه ن ب

ــك،     از ــيـــ ــنـــ ــوتـــ ــپـــ اســـ
هاپـكـيـنـز شـمـار          جانز دانشگاه

در سراسـر   19 كوويد مبتاليان به
هـزار و       6ميليون و      7جهان را 

ــرد           436 ــفـــر اعـــالم كـ .  نـ
آمارهاي ارائه شده از سوي  طبق

 1,9اين مركز علمي، آمريكا بـا    
 600ميليون، برزيل با بـيـش از         

 460 حـدود  هزار و روسـيـه بـا       
هزار مبتال، بيشترين تاثـيـر را از       

.  انـد    گير گرفـتـه   اين بيماري همه
اين بـيـمـاري در         شيوع از آغاز

هزار  402، تاكنون 2019دسامبر 
نفر در سـراسـر جـهـان،          120و 

اند كه  جان خود را از دست داده
 110آمريـكـا      سهم از اين ميان،

 .نفر است 503هزار و 

ريـيـس سـازمـان        : سرويس خـبـر    
گسترش اقتصاد مقاومتـي كشـور بـا        
تاكيد برآنكه مـردم چشـم انـتـظـار            
تصميمات نمايندگان خـودشـان در       
: خانه ملـت هسـتـنـد، اظـهـار كـرد             

هاي اقـتـصـادي زيـادي در            فرصت
جنوب استان وجود دارد كه بايد آنها 
را فعال كرد تا محروميت از اين خطه 

بربنـدد، مـتـاسـفـانـه اكـنـون              رخت
كشاورز امنيت شغلي نـدارد، امـا در       

 .برند اين ميان دالالن سود زيادي مي
حجت االسالم ذكريا نيكويـي در    

وگو با ايسنا، بـا بـيـان ايـنـكـه            گفت
توسعه و پيشرفت مناطـق مـحـروم و        

مـهـمـتـريـن       كمتر توسعه يافته جـزء   
هاي نمايندگان جـديـد اسـتـان        برنامه

بـاشـد،    كرمان در خانه مـلـت بـايـد        
با توجه به پتانسيل هـاي  :  تصريح كرد

موجود در استان كـرمـان، ظـرفـيـت        
هاي صنعتي و معدني  سازي در بخش
هاي دولت در اسـتـان      بايد از اولويت
نيكويي با تاكيد برآنكه   .كرمان باشد

مـردم چشـم انـتـظـار تصـمـيـمـات                
نمايندگان خودشان در خـانـه مـلـت       

هـاي     فـرصـت  :  هستند، اظـهـار كـرد     
اقتصادي زيادي در جـنـوب اسـتـان         
وجود دارد كه بايد آنها را فعال كـرد  
ــيــت از ايــن خــطــه              ــحــروم ــا م ت

بربنـدد، مـتـاسـفـانـه اكـنـون              رخت
كشاورز امنيت شغلي نـدارد، امـا در       

 .برند اين ميان دالالن سود زيادي مي
متاسفـانـه در سـال        :  وي ادامه داد

هاي گذشته از بـخـش كشـاورزي          
جنوب استان به خوبي استفاده نشـده    
است و به دليل عدم وجود امكـانـات   
الزم بــراي عــرضــه مــحــصــوالت         

به بازار، هر سـال شـاهـد         كشاورزي
هستيم كه كشاورزان ايـن مـنـطـقـه          

محصوالت خـود را     بخش اعظمي از
نشـان دهـنـده       ريـزنـد كـه      دور مي به

ضعف مديريت جدي در اين بـخـش   
هــاي زيــادي بــراي        راه.  بــاشــد   مــي

توانمنـدسـازي كشـاورزان در ايـن           
متاسفانه به علت  منطقه وجود دارد اما

تصميمات غلط و عـدم مـديـريـت           
از  درست مديران استان كمر بـرخـي    

شـكـسـتـه      كشاورزان در اين سال هـا 
رييس سازمان گسـتـرش      .شده است

اقتصاد مقاومتي كشـور اسـتـفـاده از         
ظرفيت معادن، ايجاد روند توسعه اي 
تيتانيوم كهنوج، تاميـن زيـرسـاخـت       
هاي مناسب براي ادامـه رونـد كـار        
كارخانه فرآوري مس جيرفت، تامين 
سرمايه و ايجاد تسهـيـالت مـنـاسـب        
براي جـذب سـرمـايـه گـذاران در            

ها و نواحي صنعتـي جـنـوب       شهرك
استـان، تسـريـع در رونـد احـداث              

صـنـعـتـي      در شهـر  كارخانه الستيك
هاي ويژه از صنايع  جيرفت و حمايت

فرآوري و بسته بنـدي مـحـصـوالت       
كشاورزي را از مهمـتـريـن مـواردي       
دانست كه بايد مسئوالن استان كرمان 

 .به آنها اهميت دهند
وي با بيان اين مطلب كه چـالـش     
اقتصادي و معيشتي مردم روز به روز   

معضل بـيـكـاري       تر مي شود و عميق

جوانان تحصيلكرده و تعطيلي كسـب  
و كار نيز بر اندوه بـيـكـاران افـزوده       

به طور جـدي  : شده است، تاكيد كرد
معتقديم در سال هايـي كـه بـه نـام           
اقتصاد مقاومتي و رونـق و جـهـش          
توليد از سوي مقام مـعـظـم رهـبـري        
نامگذاري شده است نيازمند مديـران  
چابك و پاي كار هستيم و مديـرانـي   
كه دچار شل كاري هستند اگر تـوان  
الزم را ندارند بايد استعفا دهـنـد تـا        
مديران توانمند و انقـالبـي و جـوان        

 .جايگزين آنها شود
نيكويي بـا بـيـان ايـنـكـه رونـق                

رفـت، در       اقتصادي كه انتـظـار مـي     
استان كرمان شكل نـگـرفـتـه اسـت،        

هـاي     متـاسـفـانـه پـروژه       :  اظهار كرد
اقتصاد مقاومتي در استان كـرمـان از     
سرعت الزم برخوردار نيستند و بـايـد   
در اين راستا برنامه هاي منـاسـبـي از      
سوي مسئولين اسـتـانـي تـدويـن و            

 .اجرايي شود

 طبق اعالم دانشگاه جانز هاپكينز؛ 

 شمار مبتاليان به كرونا
 ميليون نفر گذشت 7در جهان از  

 :رييس سازمان گسترش اقتصاد مقاومتي كشور

 كودك توسط مادر 2مرگ  شود تر مي هاي اقتصادي و معيشتي مردم روز به روز عميق چالش

 )نوبت اول(آگهي مناقصه  
را از طريق مناقصه عمـومـي بـه      انجام امور خدماتي شهر و شهرداري شهرداري خانوك در نظر دارد، 

 .تا پايان سال واگذار نمايد 99/4/1شركتهاي واجد الشرايط و داراي صالحيت بصورت حجمي از تاريخ 
لذا بدينوسيله از عموم شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي شود در صورت تمايل و جهت دريافت اسناد مناقصه  

قابل واريـز در      ( بانك صادرات بنام شهرداري خانوك  0111920236002ريال به حساب سپهر  600/000مبلغ 
واريز و با به همراه داشتن اصل فيش واريزي به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسنـاد را    )  كليه بانكهاي صادرات 

 . پيشنهادات را تحويل امور مالي شهرداري و رسيد دريافت نمايند 99/4/8دريافت نمايند و حداكثر تا تاريخ 
ضمناً شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار بوده و هزينه درج آگهي نيز به عهده برنده منـاقصـه   

 . مي باشد
 دبيرخانه  -شهرداري خانوك   -) ره(ميدان حضرت امام خميني  -بلوار شهداء  -شهر خانوك : آدرس

 .امور مالي شهرداري  034-  33467266– 33467237: تلفن هاي تماس
 شهردار خانوك -مهدي اسدي  



 
 
 
 

كاروانسراي علي آباد ماهان 
 مرمت مي شود

معاون ميراث فرهنگي اداره كل مـيـراث فـرهـنـگـي،           :  سرويس خبر
گردشگري و صنايع دستي اسـتـان كـرمـان از مـرمـت و بـازسـازي                     

 .كاروانسراي علي آباد در بخش ماهان خبر داد
مجتبي شفيعي با اشاره به اينكه فاز دوم عمليات مرمتي كـاروانسـراي     

در اين فاز اقداماتي هـمـچـون      « : علي آباد ماهان آغاز شده است، افزود
اندود كاه گل، طاق زني و ديوار چيني اين بناي تـاريـخـي انـجـام مـي           

از محل طرح مشاركت در تـعـمـيـر و مـرمـت             « : او اظهار كرد»  . شود
بخش غير دولتي، فاز اول مرمت و بازسازي كاروانسراي علي آبـاد     ابنيه

همچنين سقـف هـاي        و   شامل بازسازي ديوارهاي خشتي تخريب شده
 ».اين بناي تاريخي انجام گرفته است  خشتي

قدمت اين بناي تاريخي كه در فهرست آثار ملـي  « : او خاطرنشان كرد
 ».به ثبت رسيده است ، آن به دوره قاجاريه بازمي گردد

 
رقم چغندر  6اجراي طرح مقايسه 

 علوفه اي در منطقه بهرامجرد 
بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر

بـا  :  استان كرمان، مسعودي مدير جهاد كشاورزي شهرستان كرمان گفت
حـجـم بـاالي واردات آنـهـا و                 توجه به افزايش قيمت خوراك دام،  

محدوديت منابع آب و خاك، توجه جدي به منابـع جـديـد و كشـت           
گياهاني با بازده عملكردي باال و اقتصادي و به منظورتأمين علوفه مـورد  
نياز جمعيت دامي كشور كه از اهميت زيادي بـرخـوردار اسـت،كشـت       

 . چغندر علوفه اي مورد توجه قرار گرفته است
چغندر علوفه اي داراي خصوصيات زراعي شامل مقاومت :  وي گفت

به خشكي و شوري، توليد علوفه با ارزش غذايي و در حد انرژي زيـاد،    
خوش خواركي، توليد عملكرد مطمئن، نياز به آبيـاري كـم و امـكـان           
مخلوط كردن آنها با ساير گياهان علوفه اي مانند ذرت، ذرت خـوشـه       

 .كه از اهم آنهاست، مي باشد... اي 
براي اولين بار در شهرستان كرمان    در همين راستا:  مسعودي ادامه داد

رقم چغندر علوفه اي در منطقه بهرامجرد رايـن جـهـت         6طرح مقايسه 
مقايسه بيشترين عملكرد در ارقام كشت شده به مرحله اجرا درآمـد كـه     
در حال حاضر اكثر كرت هاي كشت شده در مرحله جوانـه زنـي مـي        

 .باشد
 

 آغاز عمليات اجرايي
احداث كانال بتني   فاز سوم 

 اسحاق آباد شهرستان انار
بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر

در :  استان كرمان، مهران مدير جهاد كشاورزي شهرسـتـان انـار گـفـت         
مـتـر از        700عمليات اجرايي فاز سوم احداث كانال بتني اسحاق آبـاد    

مسير كانال بتني مي شود و اين طرح با اعتبار تخصيص يافته يك ميلـيـاد   
 .ميليون ريال اجرا مي شود 200و 

 4500متر و در فازدوم    2000در فاز اول اين كانال :  وي تصريح كرد
 .متر از مسير كانال خاكي اصالح و بتني شده است

هدف از اجراي اين طرح، جلوگيري :  مهران در پايان خاطر نشان كرد
از هدر رفت آب در مسير كانال خاكي و بهره وري بهينه از اين مـنـابـع      

 .گرانبها مي باشد

 سال بيست و هفتم  1399خرداد ماه  20سه شنبه    2

هاي بسيج  مك مؤمنانه؛ برنامهك از گوشه و كنار استان
كرمان براي اهداي خون در 

 مرحله چهارم رزمايش
 

اسـتـان   ...  مسئول بسيج مساجد و محـالت سـپـاه ثـارا        :  سرويس خبر
هاي مـومـنـانـه در قـالـب            مرحله چهارم رزمايش كمك:  كرمان گفت

 20استان كـرمـان از         ...  توسط سپاه ثارا »اهداي خون احياي زندگي«
 .شود خرداد آغاز مي

االسالم محمد رضايي در تشريح مـرحلـه چـهـارم رزمـايـش            حجت
پويش كمك مومنانه در قالب اهداي خون :  كمك مومنانه اظهار داشت
استان كرمـان در قـالـب        ...  شود و سپاه ثارا در سراسر كشور برگزار مي

 .كند هاي بسيج اقدام به اين طرح ملي الهي مي پايگاه
وي با تأكيد بر اينكه ارزش اين مرحله به مراتب ازمراحل قـبـل كـه        

اهـداي خـون بـاغـث         : تر است، عنوان كرد هاي معيشتي بوده، مهم بسته
هاي بسـيـج مسـاجـد و            شود و در همين راستا برنامه احياي زندگي مي

شهر كـرمـان از       )  ص( محالت سپاه استان توسط ناحيه حضرت رسول 
خـرداد ويـژه        22خرداد آغاز و روز پـنـجـشـنـه         20شنبه  صبح روز سه

خواهران پايگاه سيار انتقال خون ميدان آزادي از ساعت هفـت و نـيـم        
 .شود بعد از ظهر انجام مي 13صبح الي 

عصـر  )  ص( برنامه اهداي خون ناحيه حضرت رسـول    :  رضايي افزود
 15شنبه در مسجد امام حـ سين انتهاي خبابان مهديه از سـاعـت      روز سه

خرداد بـه مـدت      18ويژه برادران، ناحيه حضرت امير كرمان از  20الي 
بـهـمـن       22يك هفته ويژه خواهران در پايگاه ثابت انتقال خون بلـوار    

مسـجـد امـام         20الـي       15خرداد ماه از ساعت  22كرمان و عصر روز 
 .يابد خميني خيابان امام ويژه برادران ادامه مي
طـرح  :  استان كرمان گفـت ...  مسئول بسيج مساجد و محالت سپاه ثارا

، 14صبح الي  8خرداد ماه از ساعت  22اهداي خون در ناحيه رفنسجان 
خـرداد بـه        19روز، جيرفت از  10خرداد به مدت  18ناحيه سيرجان از 

 12خرداد بـه مـدت        18مدت يك هفته صبح و عصر، شهرستان بم از 
خرداد، شهرستـان   24خرداد، شهرستان راور  21روز، شهرستان باقت از 

خرداد، ناحيه گلباف از دوم تير ماه و كوهبنان از چهـارم تـيـر       26زرند 
 .شود ماه آغاز مي

 
 تمديد مهلت ثبت نام

دانش آموزان پايه اول ابتدايي  
 در مدارس شاهد 

رئيس اداره امور شاهد و ايثارگران آموزش و پـرورش  :  سرويس خبر
كرمان از تمديد مهلت ثبت نام دانش آموزان پـايـه اول ابـتـدايـي در            

 . خبر داد 99خرداد ماه  20مدارس شاهد استان تا 
به گزارش اداره اطالع رساني و روابط عمومي آمـوزش و پـرورش       

متقاضيان ثبت :  استان كرمان حسين محسن بيگي با اعالم اين خبر گفت
 99خرداد ماه    20نام پايه اول دوره ابتدايي در اين مدارس مي توانند تا 

نسـبـت بـه         ir.medu.saja.www با مراجعه به سامانه سجا به نشاني
 .ثبت نام خود اقدام نمايند

وي همچنين به زمان ثبت نام دانش آموزان پايه هفتم و دهم متوسطـه  
پـايـه هـفـتـم دوره اول             ثبت نام دانش آموزان:  نيز اشاره كرد و گفت

 21تـا       5پايه دهم دوره دوم متوسطه     تيرماه و 14اول تير تا   متوسطه،
 .تيرماه انجام مي شود

ثبت نام در مدارس شاهد فـقـط از طـريـق         :  محسن بيگي تاكيد كرد
انجام مي شـود      ir.medu.saja.wwwسامانه سجا به نشاني اينترنتي 

نام مدارس شاهد تنها بـه سـامـانـه سـجـا            ها براي پيش ثبت و و خانواده
 .مراجعه كنند

رئيس اداره امور شاهد و ايثارگران آموزش و پرورش كرمان دربـاره  
 20بعد از پايان ثبت نام، از تاريخ:  ثبت نام قطعي در مدارس شاهد گفت

تيرماه در پايـه   27تا  17خرداد در پايه اول ابتدايي از تاريخ  27خرداد تا 
تيرماه مدارك دانش آموز توسـط سـتـاد       31تير تا  24هفتم و از تاريخ 

شـود و سـپـس           ثبت نام مدرسه بررسي شده و در سامانه سجا تاييد مي
از .  برحسب ظرفيت مدرسه كه از طريق استان يا منطقه تعيين شده اسـت 

شـود و     نام دعوت مي اند براي ثبت افرادي كه امتياز الزم را كسب كرده
 .شوند افرادي كه مداركشان كامل بود ثبت نام قطعي مي

افرادي كه مداركشان مورد تاييد ستـاد  :  حسين محسن بيگي ادامه داد
تيـرمـاه،    3خرداد تا  27ثبت نام مدرسه بوده است در پايه اول ابتدايي از 

 15مردادماه و در پايـه دهـم از اول تـا               3تيرماه تا  28در پايه هفتم از
 .مردادماه، فرصت مراجعه و قطعي كردن ثبت نام در مدرسه را دارند

 
 20تن گل سرخ از  40برداشت 

 هكتار گلستانهاي شهرستان زرند
بنا به اعالم روابط عمومي سازمان جـهـاد كشـاورزي        :  سرويس خبر

: استان كرمان، زارعي مدير جهاد كشاورزي شهرسـتـان زرنـد گـفـت         
 .هكتار باغات اين شهرستان آغاز گرديد 20برداشت گل سرخ از سطح 

تن گل سرخ در سـال     40پيش بيني مي شود ميزان :  وي تصريح كرد
 .جاري برداشت گردد

نفر روز مي بـاشـد    هزار  8ميزان اشتغال زايي :  زارعي خاطرنشان كرد
و گل هاي برداشت شده جهت فرآوري و توليد گالب به مراكز گالب 

 .گيري تحويل مي گردد

فرمانده قـرارگـاه      : سرويس خبر
منطقه اي جـنـوب شـرق ارتـش             
تحريم ناجا را يك حركت ظالمانـه  
اما زمينه ساز تجديد بيعت همـگـان   
  .با مجموعه نيروي انتظامي برشمرد

امير مهدي مـعـمـاربـاشـي  در            
نشست تعاملي با سردار عبـدالـرضـا    
ناظري فرمانده انتظامي استان ضمن 
اهداء سالم و صلوات به روح مطهر 
: شهداي عرصه نظم و امنيت گفـت 

يكي از نيروهاي خدوم در عـرصـه   
امنيت و همچنين حـفـظ سـالمـت       
عموم شهروندان از ابتـداي شـيـوع      
ويروس كرونا تاكنون و شرايط بعد 
از آن، نيروي انـتـظـامـي بـود كـه           
مسئوالن و تـمـام كـاركـنـان آن              

 .مجاهدانه كار و تالش كردند
فرمانده قرارگاه منطقه اي جنوب 

استكبار جهـانـي   :  شرق ارتش افزود
از بدو پـيـروزي انـقـالب، انـواع            
دسيسه ها را پي ريزي و دنبال كـرد  
تا اين درخت تنومند را متزلزل كند 
اما حق منان را شاكريم كه همه اين 
ترفندهاي شوم را ملـت عـزيـزمـان       

 .پشت سر گذاشتند
طـي  :  امير معمارباشي بيان داشت

سال هاي گذشته آمريكا دست بـه    
تحريم افراد، اشخاص و نـهـادهـاي    
مختلفي زد اما غافل از اين بود كـه    
همه اين افراد جزئـي از كشـور و         
ميهن عزيزي هستند كه هيچ گاه در 
مقابل ظلم سر خم نكردند و اخـيـرا   
شاهد بوديم كه نيروي انتظامـي در    
اين ليست قرار گرفت و چندي قبل 
نيز مجموعه سپاه مورد همين هجمه 

 .قرار گرفت

مـا نـيـروهـاي       :  وي تصريح كرد
مسلح به سبب صميميت قـلـبـي و        
خطي مشي كلي كه از فرمـانـدهـي    
معظم كل قوا مي گيريم اجازه نمي 
دهيم اين تحريم ظالمانه به فرصتـي  
براي موج سواري دشمـن تـبـديـل       
شود چه اينكه اساسا تحريـم نـاجـا      
باعث تجديد بيـعـت هـمـگـان بـا           

 .مجموعه نيروي انتظامي شد
: امير مـعـمـاربـاشـي ادامـه داد            

همانطور كه در قرآن كـريـم نـيـز         
حق منان مـكـر   «:  اشاره شده است 

دشمنان را بـه خـودشـان بـاز مـي            
و به همين سـبـب اخـيـرا        »گرداند

شاهد هسـتـيـم كشـور سـردمـدار           
استكبار در عرصـه كـرونـا خـوب         
عمل نـكـرد و يـك آتـش زيـر              
خاكستر از درون ايـن كشـور سـر        

 .برآورد
فرمانده قرارگاه منطقه اي جنوب 
شرق ارتش با اشاره به همپـوشـانـي    
مجموعه هاي ارتش و ناجا در اكثر 
ماموريت هاي حوزه نظم و امنـيـت   

هم اكنون نيز با اعـالم    :  يادآور شد
تحريم ناجا، ما همچون همـيـشـه و      
بيش از پيش هـمـكـاران شـمـا در          
مجموعه ارتش خواهيم بـود و بـا         
اعالم بيعت مجدد در صورت بـروز  
هر اتفاقي همچون ساير نـيـروهـاي      
مسلح استان كرمان در كنـار شـمـا      
خواهيم بود تا همانطور كه شـهـيـد    
سردار سليماني نيز گفتند مرگ مـا    
فوز عظيم شهادت در راه اعـتـال و     
پاسداسـت ارزش هـاي انـقـالب           

 .اسالمي باشد

رئيس اداره اطـالع  :  سرويس خبر
رساني و روابط عمومي آموزش و   
پرورش اسـتـان كـرمـان اسـامـي             
برگزيدگان پويش دانـش آمـوزي     

را اعـالم   »عطر ارديبهشت«استاني 
مهران باهري با اعالم اين خبر .  كرد

سپاس از خدمات ارزنده همكـاران  
فرهنگي، ارتقـا سـواد رسـانـه اي           
دانش آموزان، به نمايش گذاشـتـن   
جلوه هاي ويژه معلمي در شـرايـط     
تعطيلي مدارس بـه عـلـت شـيـوع          
ويــروس كــرونــا تــوســط دانــش        
آموزان، شناخت توانمـنـدي هـاي      
دانش آموزان و ايجاد ارتباط موثـر  
و اثربخش بين اوليا و دانش آموزان 
با معلم، مدرسه و مسـئـوالن را از         
مهمترين اهداف راه انـدازي ايـن         

 563:  وي افـزود      .پويـش دانسـت    
دانش آموز از تمـامـي دوره هـاي        

اثـر     690تحصيلي با ارسال بيش از 
 .در اين پوشش شركت كرده اند

بـيـشـتـريـن      :  باهري تصريح كرد
آثار ارسالي به ترتيب مـتـعـلـق بـه        
دانش آموزان شهرستان هاي بافت، 

 .سيرجان و رفسنجان مي باشد
اسامي برگزيدگان پويش دانـش  

 »عطر ارديبهـشـت  «آموزي استاني 

 :به شرح زير مي باشد
علي ابـولـي از شـهـرسـتـان             -1

 رفسنجان
ياري از شهـرسـتـان    ...  نيايش ا-2

 كرمان
ــاالري از         -3 ــدي س ــه ــرم ــي ام

 شهرستان رابر
رقيه عـزتـي از شـهـرسـتـان             -4

 بردسير
فاطمه زهرا بهادر از شهرستان -5

 جيرفت
سحر زيدآبادي از شهرسـتـان   -6

 سيرجان
 آنيسا ساالري از شهرستان بم-7
مژده برخورداري از شهرستان -8

 رفسنجان
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  سيرجان

جلسه پيشگيري از   : سرويس خبر
خودكشي با حضور معاون سيـاسـي   

امنيتي و مديركل امور اجتمـاعـي     –
استانداري ، مديركـل بـهـزيسـتـي،        
جمعي از مديـران سـازمـان هـا و           
ادارات به صورت ويديو كنفرانـس  
با فرمانداران در محل سالن شـهـيـد    

 . مرتضوي استانداري برگزار شد
بــه گــزارش روابــط عــمــومــي       
بهزيستي استان كرمـان، مـديـركـل       
بهزيستي در وقت تعيـيـن شـده بـا         
اشاره به اينكه رسيدن بـه تـوسـعـه         
متوازن نيازمند پرداختن به همه جنبه 
هاي زندگي بشـر اسـت ؛ اظـهـار           

كم تـوجـهـي بـه مسـائـل           :  داشت 
اجتماعي و توجه بيش از اندازه بـه    
ساير جنبه ها از جمله جـنـبـه هـاي       
اقتصادي نتايجي در بر دارد كه بـه    
عنوان آسيب هاي اجتماعي از آن     
ياد مي شود و در نتيجه اين آسـيـب   

 . توسعه متوازن نمي شود  ها ؛
وي عدم وجود سواد اجتـمـاعـي    
مردم را از ديگر دالئل شيوع آسيب 
هاي اجتماعي از جمله خـودكشـي     

نـداشـتـن    :  ذكر كرد و يادآور شـد   
مهارت هاي زندگي به ويژه مهارت 
حل مساله ديگر دلـيـل بـه وجـود           
آمدن آسيب هايي است كه جامعـه  
را از مسير اصلي حركت خود دور   
مي كند و توسعه دچار اختالل مـي    

 . شود
صادق زاده با ذكر مثالي در مورد 

هـر  :  نرخ حوادث جاده اي، گـفـت  
مساله نياز به يك سري الـزام هـاي     
قانوني دارد از جمله در تصـادفـات     
رانندگي عوامـل مـتـعـددي مـثـل           
ناآشنايي با قانون، نـداشـتـن سـواد       
رانندگي، خرابي جـاده هـا نـقـش         
داشت كه از طريق قوانين بازدارنده 
، رانندگان به رعايت قانـون مـلـزم      

 . شدند
بنابراين در مسائل اجتماعي نـيـز     
بايد ايـن الـزام هـاي قـانـونـي و                 

 . بازدارندگي هاي فراگير شود
وي افزايش سواد اجـتـمـاعـي و       
سهولت در دسترسي به خدمـات را    

برگزاري دوره :  پيشنهاد داد و افزود
هــاي آمــوزشــي اجــبــاري، ارائــه       

خدمات ارزان و در دسـتـرس بـه          
مردم مي تواند به عنوان راهكارهاي 
پيشگيرانه بـه مـردم و دولـت بـه             
كاهش آسيب هاي اجـتـمـاعـي از       
جمله خودكشي و برقراري توسـعـه   

  .متوازن كمك كند
صادق زاده موفقيت در پيشگيري 
از انواع آسيب هاي اجتماعي را بـه    
همت خانواده وابسـتـه دانسـت و          

خانواده ها بايد بـه دور از        :  گفت 
تعصب هاي خشك و غير منـطـقـي    
ورود به مـوقـع در مسـائـلـي كـه             

فرزندان ممكن است به آن گرفـتـار   
شوند؛ داشته باشند و فرزندان را بـه    
سمت صحيح براي حل مسائـلـشـان    

 . هدايت كنند
مديركل بهزيستي استان كـرمـان   
نقش دانشگاهها در حـوزه مسـائـل      
اجتماعي را كم رنگ دانست و بـا      
تاكيد بر توليد محتوا در دانشگاههـا  

بهزيستي هم به عنوان يك :  ، گفت 
سازمان متولي در مسائل اجتمـاعـي   

و  1480تقويت و گسـتـرش خـط        
 .را در دستور كار دارد 123 خط

 آگهي تاسيس
 1398/06/21اسيس شركت سهامي خاص زمين پي طرح و ساخت بوتيا درتاريخ   ت

ثـبـت و امضـا ذيـل              14008609704به شناسه ملـي     16290به شماره ثبت 
. دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگـردد 

ها و ابـنـيـه،     انجام كليه امور پيمانكاري مربوط به ساخت ساختمان: موضوع فعاليت 
هـا،     هاي هيدروليكي و تونـل  پيمانكاري بندها، سدها و ساختمان نيروگاه آبي، سازه

ها و ابنيه اعم از چوبي رشتـه   پيمانكاري مربوط به ساخت ساختمان:  رشته ساختمان
هـاي آب،       هاي هيدروليكي و تونل بندها، سدها و ساختمان نيروگاه آبي، سازه:  آب

آوري و انـتـقـال فـاضـالب،           هاي جمع هاي توزيع آب، شبكه مخازن آب و شبكه
هاي دريايي و سـاحـلـي،     هاي آبياري و زهكشي، سازه هاي انتقال آب و شبكه كانال

سـي  ( ها و استخرهاي پروش و تكثير آبزيان و عميات ساختمانـي     احداث حوضچه
دربرگـيـرنـده    :  رشته راه و ترابري.  هاي آب و فاضالب و نظاير آن خانه تصفيه)  ويل

هـا،     هاي اصلي و فرعي، بـزرگـراه     ها نظير راه امور پيمانكاري مربوط به ساخت راه
هـا،     دار، تونـل  هاي انتقال هوايي پايه هاي ريلي، باند فرودگاه، سيستم ها، راه آزادراه

تهيه، نصب، نگهداري و تعمـيـر   ( ونقل  هاي حمل هاي زيرزميني و سيستم ها، راه پل
: رشته تأسيسات و تجهـيـزات  .  و راهداري و عمليات آسفالتي و نظاير آن)  تجهيزات

شـبـكـه    )  آب، نـفـت، گـاز       ( در بر گيرنده امور پيمانكاري مربوط به خطوط انتقال 
هاي سرد كننده ساختمان،  گازرساني، تأسيسات مكانيكي و هيدرو مكانيكي، سيستم

آب ، گـاز، بـرق،       ( تأسيسات و تجهيزات ساختمان، تأسيسات تجهيزات ساختمان، 
هاي آب و فـاضـالب ،        خانه و انتقال زباله، تأسيسات و تجهيزات تصفيه)  فاضالب
هاي خبر و هشداردهنده، تجهيزات آشپزخانه  سيستم...)  برقي و  آسانسور پله( وسايل 
هاي خبر و هشداردهـنـده، تـجـهـيـزات          خانه، سيستم سرويس و رختشوي و سلف

اي  هاي رايانه هاي ارتباطي، شبكه خانه، سيستم سرويس و رختشوي آشپزخانه و سلف
، ) اليـنـيـنـگ    ( حفاظت كـاتـدي، پـوشـش         )  سند بالست( ساختمان، ماسه پاشي 

حفاري، استخراج، تـزريـق   :  هاي زميني رشته كاوش.  هاي پمپاژ و نظاير آن ايستگاه
هاي خشكي و آبي  رفع آلودگي از محيط:  مواد و دفن زباله، ژئوتكنيك رشته خدمات

دربرگيرنده امـور    :  رشته مرمت آثار باستاني)  اعم از داخل خشكي و محيط دريايي( 
پيمانكاري مربوط به مرمت آثار باستاني درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم   

استـان  :  از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي :  از مراجع ذيربط مدت فعاليت 
كرمان ، شهرستان كرمان ، بخش مركزي ، شهر كرمان، محله بلـوار جـمـهـوري       

، طبقه همكف كـدپسـتـي     0، پالك  5، كوچه پارسيان  10اسالمي ، كوچه رئوف 
ريـال     1000000سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبـلـغ      7618438698

سهم آن با نام عادي مـبـلـغ       100ريالي تعداد  10000سهم  100نقدي منقسم به 
مـورخ     982701/176ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شـمـاره      350000

 2701نزد بانك بانك مهر اقتصاد نوين شعبه آزادي كرمان با كـد       1398/05/23
پرداخت گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مـديـره   

و به سمت مديرعامل بـه    0060777478آقاي سيامك ثاني كرماني به شماره ملي 
سال خانم اسماء افسري بـه     2سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2مدت 

سـال     2و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مـدت    3111051552شماره ملي 
و به سمت رئيس هيئت مديره به 3111115933خانم افسون افسري به شماره ملي 

كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركـت از    :  سال دارندگان حق امضا  2مدت 
قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمي با امضاء مديرعـامـل و اوراق       
عادي و اداري باامضاء مديرعامل و يا رئيس هيئت مديره همراه با مـهـر شـركـت       

طبق اساسنامه بـازرسـان آقـاي بـهـنـام             :  اختيارات مدير عامل .  معتبر مي باشد
به سمت بازرس علي البدل به مدت يـك   3100096193مصطفايي به شماره ملي 

به سمـت بـازرس      3110978369سال مالي خانم مهديه مصطفايي به شماره ملي 
اصلي به مدت يك سال مالي روزنامه كثير االنتشار نداي وحدت كرمان جهت درج 

ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صـدور  .  آگهي هاي شركت تعيين گرديد
 . پروانه فعاليت نمي باشد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 
  )870384(كرمان 

 تحريم ناجا باعث تجديد بيعت همگان
 با نيروي انتظامي شد  

اعالم اسامي برگزيدگان پويش دانش آموزي استاني 
 »عطر ارديبهشت«

 پيشگيري از انواع آسيب هاي اجتماعي 
 وابسته به همت خانواده ها است

 87آگهي اخطار ماده 
 9801520: پرونده كالسه   

مـتـولـد       2991479175بدينوسيله به اقاي محمد كويري، فرزند علي بـه شـمـاره مـلـي            
بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعي به ايشـان   1348/11/23

فرعي  از    2سهم عرصه و اعيان پالك  1056سهم از  168ميسر نگرديده ابالغ مي گردد كه 
ريال اصل طلـب   2/852/980/319كرمان به مالكيت شما در قبال مبلغ  1اصلي بخش  4280

آئين نامه اجراي مفاد اسـنـاد    87و نيم عشر و يك عشر اضافه بازداشت گرديده لذا طبق ماده 
ضمنا هرگونه نقل انتقالي از طرف شما نسبت به مـورد    .  رسمي مراتب به شما اخطار مي شود

آئين نامه اجرا نسبت  61بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمي شود و چنانچه طبق ماده 
 الف/ م 303.به مستثنيات دين و مفاد اخطاريه اعتراضي داريد كتبا به اين اداره اعالم نمائيد

 كفيل اداره اجراي اسناد رسمي كرمان
 زهرا سرمست



 اوقات شرعي كرمان
  12:41:                                اذان ظهر   
 20:01:                             اذان مغرب  
 23:53:                   نيمه شب شرعي   
 4:02:                        اذان صبح فردا 
 5:39:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 )مرتبهصد (يا ارحم الراحمين 

 كرمان 5 
 سال بيست و هفتم  1399خرداد ماه  20سه شنبه   

 حكم شرعي اپيالسيون 
 توسط فرد ديگر

 

 

اي انگليسي است كه وارد زبان فارسي شده است و بـه   اپيالسيون واژه
مفهوم از بين بردن موهاي بدن در هر قسمتي از آن كه باشـد و بـه هـر          

اپيالسيون با استفاده از موم داغ رايج .  روشي كه صورت گيرد، مي باشد
 .ترين روش از بين بردن موهاي زايد در بين مردم مي باشد

 
به هر حال موضوع سؤال اين است كه آيا يك شـخـص     

هاي بـدن   تواند به از بين بردن موهاي زايد تمام قسمت مي
 يك شخص ديگر حتي موهاي شرمگاه او اقدام كند؟

هاي اخـيـر عـلـي        قابل كتمان نيست كه عمل مذكور متأسفانه در سال
رغم وجود منع شرعي و مالحظات اخالقي و عوارض اجتماعي آن، امر 
رايجي شده است، به ويژه در بين بانوان و توسط سـالـن هـاي آرايـش         

اطالعي از موازين شـرعـي و عـدم         زنان؛ كه البته يكي از علل آن را بي
آگاهي از آثار سوء تربيتي و اجتماعي آن و غفلت از تـأثـيـري كـه در         
تضعيف تدريجي حيا و تخريب پايه هاي عفت عـمـومـي دارد، بـايـد            

 .دانست
از نظر فقهي در اين باره با دو مسأله مواجه هستيم يكي حكم بر طرف 
كردن موهاي زايد بدن با قطع نظر از اين كه توسط چـه كسـي انـجـام         

ت    مي شود، و دوم انجام آن توسط زن يا مردي كه با انسان رابطه زوجـيـ
 .باشد و همين امر است كه مورد سؤال مي. ندارد

در اسالم گاه ازاله و از بين بردن موهاي بدن حرام شمرده شده اسـت    
و آن وقتي است كه انسان براي حج يا عمره محرم شده و در حال احرام 

: ، ص  1   رجوع شود به كتاب تحريرالوسيله امام خمـيـنـي ره ج       . ( باشد
401.( 

و در احكام اعتكاف نيز آمده است كه اموري چند ماننـد مـقـاربـت،       
باشد؛ و احتياط آن است كه معـتـكـف     بر معتكف حرام مي...  بوسيدن و 

از ديگر چيزهايي كه محرم بايد اجتناب نمايد، خودداري كند، لـيـكـن      
پـوشـيـدن لـبـاس            ها الزم نيست، مخصوصا بنابر اقوا اجتناب از همه آن

دوخته و برطرف كردن موي بدن و خوردن گوشت شكار و عقد نكاح، 
، 1مراجعه شود به تحريرالوسـيلـه؛ ج    . (ها براي او جايز است كه تمام اين

 ).292: ص
گرچه برطرف كردن مو در حال احرام حرام است ، ليكن تميز كردن 
بدن قبل از احرام و زدودن موهاي زير بغل و عانه از مستحـبـات احـرام      

 ).98: رجوع شود به كتاب مناسك حج امام خميني ره، ص. (باشد مي
برطرف كردن موهاي ناخواسته از بـدن    :  گردد كه بنابر اين روشن مي

براي كسي كه در حال احرام نيست، في نفسه بي اشكال بوده و جـايـز،     
گونه كه گذشت سـؤال     اما همان.  باشد حتي در مواردي مستحب نيز مي

ناظر به مو زدايي تمام بدن و نقش و دخالت زن و مردي اسـت كـه بـا          
 .شخص دريافت كننده خدمت، رابطه زوجيت ندارد

اين عمل يعني مو زدايي كامل بدن توسط شخص ديگر چون مستلـزم  
نگاه به بدن شخص ديگر بويژه نظر به عورت ديگري است، تابع احكـام  

 .باشد نگاه مي
احكام اعتكاف و لحـاظ     بنابراين و با در نظر گرفتن محرمات احرام و

هاي شرعي مربوط بـه   ها و محدوديت قرار دادن موارد جواز و ممنوعيت
 :نگاه چنين بايد گفت كه

طبق نظر تمام مراجع عظام تقليد نگاه كـردن و دسـت زدن بـه                -1
بر هميـن  .  جايز نيست و حرام مي باشد)  به غير از همسر( عورت ديگري 

توسـط ديـگـري      )  آلت تناسلي( اساس اگر در اپيالسيون قسمت عورت 
ديده مي شود اين كار جايز نيست و درآمد بدست آمده نـيـز اشـكـال         

اما اپيالسيون ساير نقاط بدن توسط آرايشگر همجنـس اشـكـالـي       .  دارد
 .ندارد 

هاي بدن از جـملـه عـورت،         همه قسمت اپيالسيون مو زدايي و  -2
توسط زن و شوهر و در غير حال احرام، جايز و بال اشكال است زيرا زن 

هاي بدن همديگر نگاه كنند و ازاله مـو   و شوهر حق دارند به همه قسمت
 .در غير حال احرام نيز منع شرعي ندارد

مو زدايي و اپيالسيون هر قسمتي از بدن توسط نـا مـحـرم حـرام             -3
 .است
مو زدايي و اپيالسيون عورت توسط هر كسي غير از زن و شـوهـر     -4

زيرا هيچ مـرد و زنـي         .  اعم از هم جنس و محرم و نامحرم، حرام است
حق ندارد به عورت شخص ديگر نگاه كند جز در مواردي كه ضرورت 

ها رابطه زوجيت برقرار بـاشـد؛ و روشـن         آن را ايجاب كند و يا بين آن
 .است كه ايپالسيون معموال امري است غير ضروري

طبق نظر تمام مراجع عظام تقليد اپيالسيون ناحيه تـنـاسـلـي تـوسـط            
 .شخص ديگر جايز نيست

  
 :نظر مراجع تقليد در مورد اپيالسيون ناحيه تناسلي

 ):مد ظله العالي(العظمي خامنه اي ... دفتر حضرت آيت ا
 .در صورتي كه مستلزم لمس يا ديدن عورتين باشد جايز نيست

 ):مد ظله العـالـي  ( العظمي سيستاني ...  دفتر حضرت آيت ا
 .آن واجب است) پوشيدن(نگاه كردن به خود عورت جايز نيست و ستر 

مـد ظلـه     ( العظمي مكارم شيرازي   ...  دفتر حضرت آيت ا
 ):العالي

نگاه به عورت ديگري، خواه براي زائل كردن مو باشد يا چيز ديـگـر   
جايز نيست، ولي زايل كردن موهاي زير بغل و مانند آن، به وسـيلـه ي       

 .هم جنس مانعي ندارد
 ):دامت بـركـاتـه     ( هادوي تهراني ...  پاسخ حضرت آيت ا

 .اين كار جايز نيست
 

  :گردآوري
 بخش مذهبي بيتوته

 

 لحظات معنوي

رئيس پليـس فـتـا      :  سرويس خبر
 :فرماندهي انتظامي اسـتـان گـفـت      

آمار آسيـب هـاي اجـتـمـاعـي و             
سوءاستفاده و اخاذي از قربانيان كه 
يك سر آن به دوستي هاي اينترنتي 
منتهي مي شود، روزبه روز در حال 

 .افزايش است
سرهنگ  امين يادگـار نـژاد در       
گفت و گو با خبـرنـگـار پـايـگـاه         

چـنـد سـالـي        :  خبري پليس گفـت 
است كه اينترنت و فضاي مـجـازي   
نه تنها در مراكز اداري و تـجـاري،   
بلكه در بسياري از خانه هايـي كـه     
فرزندان نوجوان و جـوان دارنـد،         
جايي براي خود پيدا كرده است و   
كاربران اينترنتي از ايـن فـنـاوري          
براي انجـام كـارهـاي مـخـتـلـف            

 .استفاده مي كنند
برخي در ايـن مـيـان      :  وي افزود

دوستان اينترنتي بسياري پـيـدا مـي      
كنند، با آنها آشنا مي شوند، چـت    

مي كنند، شماره تلفن رد و بدل مي 
گـاهـي   ...  كنند، آدرس مي دهند و

مواقع نيز اين آشنايي ها و دوسـتـي   
ها به عشق هاي اينترنتي و ازدواج     

 .مي انجامد
رئيس پليس فتا افـرادي را كـه         
وارد فضاي چـت مـي شـونـد دو           

دسـتـه اول     :  گروه خواند و گـفـت  
افرادي هستند كه چنين رابطه هايي 
برايشان هيچ معني اي ندارد و فقـط  

براي اين كه اوقات بيكاري شان را   
بـه     پر كنند و گـپـي زده بـاشـنـد           

جستجو در فضـاي مـجـازي مـي           
 .پردازند

دسته دوم افـرادي    :  وي ادامه داد
هستند كه بسيار سريع تحت تـاثـيـر    
احساساتشان قرار مـي گـيـرنـد و           
خيلي زود به ديگران و بخـصـوص   
جنس مخالفشان وابسته مي شوند و 
هميشه منتظر دريافت پيام از عشـق    

مجازيشان هستند، هميشه به او فكـر  
مي كنند و گاه هفته ها بـدون ايـن     
كه حتي يك بار دوست اينتـرنـتـي    
خود را ديده باشند، به او وابسته مي 
شوند و شب و روزشان را با فـكـر     

 .عشق مجازيشان سر مي كنند
هـيـچ فـرقـي       :  يادگار نژاد گفت

نمي كند اين ارتباط فـقـط از سـر        
كنجكاوي باشد يا براي پـر كـردن     
ساعات بيكاري، تفريحي باشـد يـا     
جدي، به قصد دوستي باشد يا براي 
پيدا كردن مرد يا زن روياها كه بـه    
ازدواج ختم شود؛ مهم ايـن اسـت     
كه بررسي ها و تحقيقات پليـس و    
اتفاقات تلخي كه طي سـال هـاي       
اخير رخ داده، بيانگر اين واقـعـيـت    
تلخ است كه آمـار آسـيـب هـاي         
اجتماعي و سوءاستفاده و اخاذي از 
قربانيان كه يك سر آن به دوسـتـي   
هاي اينترنتي منتهي مي شود، روزبه 

 .روز در حال افزايش است

 دوستيابي هاي اينترنتي پايان خوشي ندارند 

 طالق 
در اين مقاله سعي بر اين است در مورد مـبـحـث طـالق كـه يـكـي از                

 . معضالت جامعه ي امروزي است صحبت كنيم
به هر حال طالق شوم ترين اتفاقي است كه ممكن است در زندگي يك 
فرد رخ بدهد كه داليل متفاوتي دارد و آمارها حـاكـي از آن اسـت كـه             

آمار باالي طـالق بـاعـث        . متاسفانه اين معضل اجتماعي روبه افزايش است
شده است كه جامعه شناسان به اين فكر بيفتند كه در مورد اين مـوضـوع و     

 .عوامل آن بررسي كنند
زوج زندگي مشترك  تـازه ي     63در هر ساعت  98طبق آمارها در سال 

مورد طالق  20خود را آغاز كرده اند كه البته در همين سال ودر هر ساعت 
مورد طالق  بـوده  110520آمار طالق 87به عبارت ديگر در سال .  داشته ايم

مورد رسيده است و در برابر هر  174698تعداد طالق ها به 97در سال .  است
اين آمار نشـانـدهـنـده ي       .  موردطالق داشته ايم 32مورد ازدواج حدود100

بـراسـاس آمـارهـاي ثـبـت            .  افزايش ميزان طالق نسبت بـه ازدواج اسـت      
. سـال دارنـد       40مرداني كه طالق گرفته اندكمتر از   %75زنان و %85احوال

ازدواج يك مورد طالق داشته ايم  8از هر  87طبق آمار ثبت احوال در سال 
مورد ازدواج يك مورد طالق داشته ايـم كـه ايـن        3از هر  97ولي در سال 

 .مساله بسيار نگران كننده است
استان هاي تهران كردستان قم گيالن اردبيل داراي بيشترين ميزان طـالق    
و استان هاي سيستان بلوچستان چهار محال بختياري، هرمـزگـان، بـوشـهـر        

افزايش آمار .  داري پائين ترين ميزان عمومي طالق در سال گذشته بوده اند
طالق چيز جديدي نيست وآمار عجيب طالق نشان مي دهد زندگـي هـاي     

با توجه به اين آمارهـا كـارشـنـاسـان        .  مشترك در ايران دوام چنداني ندارد
ميگويند كه ناموفق بودن زوجين در برقراري ارتبـاط كـالمـي، عـاطـفـي،           
اجتماعي و جنسي عامل بيشتر طالق هاست كه به شدت توصيه مي شود از   

حال كارشناسان باابراز نگرانـي از    .  مشاوره هاي قبل از ازدواج استفاده شود
شيوع طالق بين دهه هفتادي ها معتقدند با رسيدن دهه هشتادي ها بـه سـن       

 .ازدواج بايد نگران آنها باشيم
اگر جوان هستيم و قصد ازدواج داريم يا فرزند جوانـي داريـم كـه در           

آستانه ي ازدواج است بايد قبل از ازدواج به اين فكر بـاشـيـم تـا از فـرو              
در كشور ما متاسـفـانـه دوره هـاي         .  پاشيدن زندگي آينده جلوگيري كنيم

 .آموزشي قبل از ادواج الزام آور نيست 
بهتر است قبل از خواستگاري فرزندتان را نزد مشاور ببريـد تـا مـتـوجـه          
شويد آمادگي ازدواج دارد و فردي كه مي خـواهـد بـا او ازدواج كـنـد              

 .مناسب هست يا نه
اگر فرزندي در آستانه ي ازدواج داريد بايد او را مجاب كنيد كـه نـزد       
يك مشاور متخصص برود تا مشخص شود كه آن ها منـاسـب يـكـديـگـر         

رفتن نزد مشاور نشانه ي بلوغ فكري فردي است كه مـي دانـد       . هستند يا نه
بيشتر از اينكه زوج .  بعضي مسائل را نمي داند و نمي تواند خودش حل كند

ها دچار يك سري هيجان هاي قبل ازدواج بشوند مـانـنـد لـبـاس عـروس           
بايد به اين فكر باشند كه يك زندگي مشترك خـوبـي     ...  مراسم عروسي و

 .داشته باشند و به فكر تالش براي دوام زندگي مشترك خودشان باشند
 

 فلور صادقي: تهيه و تنظيم

 
هاي  ها باكتري پروبيوتيك

مفيد در دستگاه گوارش 
هستند كه براي بدن بسيار 

سودمند بوده و در جلوگيري 
هاي گوارشي  از بروز بيماري

. و برخي سرطان ها مؤثر است
سيب، موز، توت، كشمش، 

انواع سبزي، پياز، سير، عدس، 
نخود، لوبيا، بادام و عسل 
 .حاوي اين باكتري هستند

 
امروزه تغذيه صحيح و مصـرف     

مواد غذايي سالم و طبيعي بـيـش از     
هر زمان ديگري اهيت دارد و اغلب 

كنند مـواد غـذايـي         سعي مي   افراد
مصرف كنند كه باالترين مـيـزان و     

در ايـن مـيـان        .  كيفيت را دارا باشد
هـاي     ها يا همان باكتري پروبيوتيك

مفيد در سيستم گـوارشـي بـدن از        
ارزش و اهميت خاصي در حـفـظ       
ــوردار           ــرخـ ــدن بـ ــت بـ ــالمـ سـ

ها نوعي باكتـري   پروبيوتيك هستند؛
هـاي     مفيد بوده كه تعادل بـاكـتـري   
 .كنند موجود در بدن را برقرار مي

دستگاه گوارش، خانه وسـيـعـي       
براي جـمـعـيـت زيـادي از انـواع             

ــري  ــت ــاك ــاي            ب ــره ــم ــخ ــا و م ه
است كـه هـر كـدام از             گوناگون

عملكرد و فوايد مخصوص بـه     آنها
اي    پروبيوتيك گزينه .خود را دارند

بي خطر براي شيوه زنـدگـي اسـت      
داراي مزاياي بـالـقـوه بسـيـاري از          

بهبود هضم غذا تـا سـالمـت         جمله
قلب و بهبود عملكرد ايـمـنـي بـدن       

 .هستند
 پري بيوتيك چيست؟

عالوه بر پروبـيـوتـيـك، كـلـمـه          
ديگري به نام پري بـيـوتـيـك نـيـز         
وجــود دارد كــه در واقــع پــري            

ها، همان فيبرهاي غير قـابـل    بيوتيك
هاي پايداربـوده كـه      هضم و نشاسته

هـاي مـفـيـد و          عامل تغذيه باكتري
هـا     پري بيوتيـك .  خوب بدن هستند

عاملي مفيد براي پروبيوتيك هستنـد  
هـا     و باعـث رشـد پـروبـيـوتـيـك           

 .شوند مي
غــالــبــا مــواد غــذايــي ســرشــار        

سـيـر،    پروبيوتـيـك از جـملـه           از
مارچوبه، سبـوس گـنـدم و        

دقيقا همان مواد غذايي هستند  موز،
كه بسيار سالم هسـتـنـد؛ بـنـابـرايـن          
استفاده از اين مـواد غـذايـي يـك         
معامله دو سربرد برايتان بـه حسـاب     

آيد؛ زيرا عـالوه بـر ايـن كـه              مي
دهـنـد؛      سالمت بدنتان را ارتقا مـي   

باعث افزايش پروبيوتيـك بـدنـتـان       
 .شوند مي

هـا     فايده اصلي پروبيوتيك
مــــتــــعــــادل ســــازي     

هاي خـوب     باكتري   جمعيت
هاي  ها و مخمر است تا باكتري

مضر، جمعيت غالب دستـگـاه   
 .گوارش نباشند

ــن          ــاس ــح ــه م ــمل از ج
هـا بـراي بـدن           پروبيوتيك

 عبارتند از؛
كمك به كاهـش اسـهـال      

هر زماني كه دچار اسـهـال    عفوني؛
نــاگــهــانــي نــاشــي از ورود يــك         
ويروس، باكتري يا انگل به بـدنـتـان    

تـان پـروبـيـوتـيـك            شديد، به بـدن 
ها باعث كاهش  پروبيوتيك.  برسانيد
و زمــان اســهـال عــفـونــي            شـدت 

 .شوند مي
هـاي     باكـتـري   ؛ توليد ويتامين

در روده شما، نقش مهـمـي      موجود
ها از جـملـه    در ايجاد برخي ويتامين

هـاي     و برخي از ويتامين K ويتامين
 .را دارند B گروه

التهاب عـامـل      كاهش التهاب؛
هـاي     اصلي بسـيـاري از بـيـمـاري         

هاي آلـرژيـك و        مختلف، واكنش
يكي از .  پاسخ خود ايمني بدن است

اين است كـه     ها مزاياي پروبيوتيك
علت التهـاب و واكـنـش بـدن را             

سازند و در نـتـيـجـه          ضعيف تر مي
 .شوند باعث كاهش التهاب مي

كـــمـــك بـــه هضـــم       
مشكل عدم هضم الكتـوز   الكتوز؛

بسيار رايج است و عـلـت آن ايـن        
است كه در بدن بسـيـاري از افـراد        
توليد آنزيم الكتوز كه باعث تجزيه 
الكتوز موجود در شـيـر و سـايـر             

شود، متوقـف   فرآورده هاي لبني مي
پروبيوتيك مـوجـود در      . شده است

محصوالت روزانـه تـخـمـيـر           انواع
داده شده ماننـد مـاسـت، قـبـل از            
رسيدن الكـتـوز بـه روده بـزرگ           
. انسان، باعث تجزيه آن مـي شـود      

رسـيـم كـه         پس به اين نتيجـه مـي    
هــايــي كــه در تــولــيــد          بــاكــتــري

هاي پروبيـوتـيـك اسـتـفـاده          ماست
شوند، در هضم بهتر الكتوز نـيـز    مي

 .مفيد هستند
دريافت مـيـزان صـحـيـحـي از             

هاي موثر در روده، نـقـش    ميكروب
مهمي در رشد اوليه نوزادان دارد و   
عالوه بر اين بر روي توسعه سيستـم  

نـيـز تـأثـيـرگـذار            خود ايمني بدن
همچنين در بزرگساالن نـيـز،     .  است

مصرف پروبيوتيك باعـث تـرويـج      
هـاي طـبـيـعـي و             توليد آنتي بادي

هاي ايـمـنـي       تحريك فعاليت سلول
 .شود بدن مي

خوريم، نقش  غذايي كه مي
مهمي در ايجاد تعادل مـيـان   

. هاي خوب و بد دارد باكتري
مثالً يك رژيم غذايي پرچرب 
و پر از شيريني تأثير مـنـفـي      

هاي روده دارد    روي باكتري
و به انواع مضـر آن اجـازه       

. دهـد  رشد بيش از اندازه مي
هـاي     زماني كه شما باكتـري 
كنـيـد،    مضر را مرتباً تغذيه مي

آنها تندتر رشد كرده و راحت 
كـنـنـد؛     تر روده را اشغال مي

بـه   باكتري مفيد بدون اين كه
تعداد كافي داشته باشيـد تـا     

هاي مضر  مانع عملكرد باكتري
غذاهايي كه آلوده به سمـوم   .شوند

هستند ممكن اسـت     ها آفت كش و
هـاي     عوارض منفي روي بـاكـتـري   

 .روده داشته باشند
هـاي     پيش از آنكه سراغ مكـمـل  

پريبيوتيك گرانقيمت برويد، يادتان 
باشد كه غـذاهـاي زيـادي وجـود           
دارند كه به طور طـبـيـعـي حـاوي          
پــريــبــيــوتــك هســتــنــد؛ چــراكــه      

ها انواعي از فيبر هستـنـد    پريبيوتيك
جـات و       كه در سبزيجـات، مـيـوه     

ايـن نـوع     .  شـونـد   حبوبات يافت مي
فيبرها قابليت هضـم شـدن تـوسـط         

هـاي     انسان را ندارند، اما بـاكـتـري     
تـوانـنـد هضـم شـان             مفيد شما مي

غذاهايي كه فيبر پريبيوتـيـك    .كنند
عدس ،نخود و   :  فراواني دارند مانند

لوبيا، جو دوسر، موز، انـواع تـوت،     
، سـيـر، تـره           سيب زمينـي تـرشـي     

فرنگي، پياز، كـفـيـر،سـيـب، مـوز،         
توت، كشمش، انواع سبزي، پـيـاز،     

فرنگي، عدس، نخود، لوبيا،  سير، تره
 .ذرت، بادام، عسل و چاي سبز
 ماست؛ منبع پروبيوتيك

از جـملـه مـواد غـذايـي           ماست
پروبيوتيك بوده و به طور طـبـيـعـي     

هاي مفيـد هسـتـنـد؛        حاوي باكتري
ماست بـاكـيـفـيـت و خـالـص بـا               

تـوانـد      هاي زنده مي ميكروارگانيسم
مكملي بسيـار عـالـي بـراي رژيـم            

هاي خوبـمـان    غذايي باشد و باكتري
 .را افزايش دهد

خـوريـم، نـقـش          غذايي كه مـي 
مهـمـي در ايـجـاد تـعـادل مـيـان                 

مـثـالً،   .  هاي خوب و بد دارد باكتري
يك رژيم غذايي پرچرب و پـر از      

هاي  شيريني تأثير منفي روي باكتري
روده دارد و به انواع مضر آن اجـازه  

 .دهد رشد بيش از اندازه مي
سيـد مـرتضـي صـفـوي،          

وگـو   در گفت متخصص تغذيه
با خبرنگار سالمت خبرگزاري 

ــارس : اظــــهــــار داشــــت       فــ
براي « در لغت به معناي  پروبيوتيك

ايـن اصـطـالح را        .  اسـت  » زندگي
سازمان بـهـداشـت جـهـانـي بـراي            

هاي زنده قرار داده اسـت     ارگانيسم
كه در صورت مصرف مـداوم آن،    
اثرات بسيار مـؤثـري بـر سـالمـت          

 .ميزبان خود خواهد گذاشت
ــه روش          ــا اشــاره ب هــاي    وي ب

هـــا،     پـــروبـــيـــوتـــيـــك مصـــرف
هـا اصـوال دو          پروبيوتـيـك   : افزود

روش مصرف خـواهـنـد شـد؛ اول         
با مواد غـذايـي       پروبيوتيك مصرف

غني شده كه در اين روش به عنـوان  
هاي لبني كه حاوي  مثال در فراورده

هـا    باكتري(  پروبيوتيك محصوالت
ــك    ي ــيـ ــوتـ ــيـ ــروبـ ــد،  )  پـ ــاشـ بـ

نامـنـد و      مي  پروبيوتيك محصوالت
بـه   پـروبـيـوتـيـك      جزو محصوالت

 .روند شمار مي
اين متخصص تغذيه خـاطـرنشـان    

هـاي     دوم به صورت مـكـمـل   :  كرد
غذايي به صورت قرص، شـربـت و     
پودر كـه در ايـن روش مصـرف            

هاي مفيد ساخته شده را بـه     باكتري
.... صورت پودر، شربـت، قـرص و      

آورده و به همراه غذا ميل خواهد  در
اين روش نيز مانند روش مـواد    .  شد

هاي مـفـيـد     غني شده بوده و باكتري
به مواد غذايي ملحق ..  ها و  در قرص

شده و نقش مواد غذايي غني شـده    
 .را ايفا خواهند كرد

ــه               ــاره بـ ــا اشـ ــوي بـ ــفـ صـ
ها در بـدن، بـيـان         پروبيوتيك نقش
ها نوعي باكتـري   پروبيوتيك :داشت

هـاي     مفيد بوده كه تعادل بـاكـتـري   
. كـنـنـد    موجود در بدن را برقرار مي

روده انسان حاوي تعداد بيشماري از 
هاي مـفـيـد، مضـر و            انواع باكتري

تــوازن    خــنــثــي اســت كــه بــايــد       
موجوديت آنها در بدن برقرار باشد؛ 
در غير اين صورت باعـث مـخـتـل       
شدن وظايف روده شده كه بـا ايـن     

هـاي     هايي نظير آلـرژي  حال بيماري
غذايي، افسردگي، سردرد، آكـنـه،     

به دنبال خـواهـد   ...  خستگي مفرط و
 .داشت

 پروبيوتيك مصرف خواص
وي با اشاره به ايـنـكـه در افـراد         

هــاي مـفــيــد بــر         سـالــم بــاكـتــري    
هسـتـنـد،       هاي مضر غـالـب   باكتري

هــا    پــروبــيــوتــيــك:  تصــريــح كــرد  
هاي بسيار بيشماري را براي  خاصيت

بدن انسـان فـراهـم خـواهـد كـرد             
شامل بهبـود گـوارش، جـذب           كه

مواد غذايي، جلوگيري از رشـد و      
هـاي مضـر روده و            تكثير باكتري

بدن، جلوگيـري از سـرطـان روده          
كوچك، جلوگيري از سرطان كبد، 
جلوگيـري از سـرطـان قـولـون و              

 .سرطان پستان است

 87آگهي ابالغ اجرائيه و اخطار ماده 
 9801145: پرونده كالسه   

 4284283154بدينوسيله به اقاي امير محمد خليلي زاده ماهاني فرزند رضا به شماره مـلـي       
بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعي بـه     1352/01/12متولد 

 25/272/500/000ايشان ميسر نگرديده ابالغ مي گردد كه بابت مهريه به همسر خود مبلغ   
ريال بدهكار مي باشيد كه براثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نـمـوده     
پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبـق  

ائين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتـشـار ايـن       18/19ماده 
آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مي گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار اگهي 

 .ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد
 6اصلي بخش    71فرعي از  2044سهم  96سهم از  36همچنين به شما اخطار مي گردد كه 

كرمان به مالكيت شما هر كدام در قـبـال      6اصلي بخش  71فرعي از  1818كرمان و پالك 
ريال اصل طلب و نيم و يك عشر اضافه بازداشت گرديده لذا طـبـق    25/300/000/000مبلغ 
ضمنا هرگونه نقـل  .  آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مراتب به شما اخطار مي شود 87ماده 

انتقالي از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمي شود و چنانچه 
آئين نامه اجرا نسبت به مستثنيات دين و مفاد اخطاريه اعتراضي داريد كتبا بـه     61طبق ماده 

 الف/ م  306.اين اداره اعالم نمائيد
 كفيل اجرا اداره اجراي اسناد رسمي كرمان
 زهرا سرمست

 !اين باكتري را بخوريد تا بيمار نشويد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي  
ساليانه ـ عادي به طور فوق العاده 

 نوبت اول
شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك ملي به شماره ثبت /  اتحاديه 

 شهرستان كرمان استان كرمان  10630048844شناسه ملي  516
به اطالع كليه اعضاء محترم شركت تعاوني مي رساند كه جلـسـه   

 15مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول اين تعاوني در ساعت   
در محل اداره امور شعب تشـكـيـل     1399/04/21روز شنبه مورخ 

 .مي گردد
از سهامداران دعوت مي گردد راس ساعت مذكور در جلسه حضور 

 .بهم رسانند
 ضمنا

ـ اعضايي كه مايلند حق حضور و راي دادن در مجـمـع را بـه        1
به اتفـاق   1399/04/18نماينده تام االختيار واگذار نمايند تا تاريخ 

نماينده خود جهت تاييد و صدور برگ نمايندگي به محـل دفـتـر      
حضور توام عضو و نماينده وي در   . ( شركت تعاوني مراجعه نمايند

وكالتنامه توسط اشـخـاص      14ضمنا ساعت .)  مجمع ممنوع است
 .مسئول در محل برگزاري مجمع بررسي مي گردد

ـ افرادي كه متقاضي كانديداتوري اعضاي هيئت مديره، بـازرس  2
و مديرعامل شركت تعاوني مي باشـنـد حـداكـثـر تـا تـاريـخ               

جهت ثبت نام به محل دفتر شركت تعاوني مراجعه  1399/03/29
 .نمايند

 :دستور جلسه
 1398ـ ارائه گزارش هيئت مديره درخصوص عملكرد سال مالي 1
 1398ـ ارائه گزارش بازرس در خصوص صورت هاي مالي سال 2
 ـ تصويب صورت هاي مالي3
 ـ انتخاب هيئت مديره شركت براي دوره سه ساله4
 شركت تعاوني/ هيئت مديره اتحاديه                                     ـ انتخاب بازرس 5

 لحظه اي درنگ



سـازمـان پـرورش      :  سرويس خبـر 
استعدادهاي درخشان زمـان بـنـدي        

هاي مرحله دوم المپـيـادهـاي     آزمون
علمي، سنجش و پـذيـرش ورودي       
پايه هفتم و آزمون ورودي پايه دهـم  
مدارس استـعـدادهـاي درخشـان را         

 .اعالم كرد
به گزارش مركز اطالع رساني و    

روابط عمومـي وزارت آمـوزش و         
پرورش،سازمان پرورش استعدادهاي 
ــدي           ــن ــان ب درخشــان جــداول زم

هـاي     برگزاري فرآيندهـاي آزمـون    
مرحله دوم المپـيـادهـاي عـلـمـي و           
تاريخ برگزاري سنجش و پـذيـرش     
ورودي پايه هفتم و آزمـون ورودي    
پايه دهـم مـدارس اسـتـعـدادهـاي             

 .درخشان را اعالم كرد

هـاي     براين اساس فراينـد آزمـون    
مرحله دوم المپيـادهـاي عـلـمـي از          

 26تيرماه شروع و تا تاريخ  20تاريخ 

همچـنـيـن    .  تيرماه ادامه خواهد يافت
زمان تاريخ بـرگـزاري سـنـجـش و          
پذيرش ورودي پايه هفتـم وآزمـون     

ورودي پـــايـــه دهـــم مـــدارس           
تـيـرمـاه       27استعدادهاي درخشـان      

 .خواهد بود

 اعالم زمان بندي 
 هاي مرحله دوم المپيادهاي علمي آزمون

 99تاريخ برگزاري سنجش و پذيرش ورودي پايه هفتم و آزمون ورودي پايه دهم مدارس استعدادهاي درخشان در تيرماه 
 99/4/27صبح روز  9ساعت  پايه هفتم

99/4/27عصر روز  14ساعت  پايه دهم  

 1399زمان بندي برگزاري فرآيندهاي آزمون هاي مرحله دوم المپيادهاي علمي در تيرماه 

 اعالم نتايج قطعي پايان دوره تابستان شروع دوره تابستان اعالم نتايج قطعي پايان آزمون شروع آزمون

99/4/20 99/4/26 99/6/15 99/6/17 99/7/17 99/7/25 

 نداي وحدت كرمان
 سياسي -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي 

 اميد سلطاني نژاد: صاحب امتياز و مدير مسئول 
 مهندس احمد سلطاني نژاد: سردبير
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سخنگـوي وزارت    :  سرويس خبر
بهداشت با اعالم آخرين وضـعـيـت      
مناطق سبز و سفيد كرونا در كشـور،  

مـا در بـازوي نـزول و در              :  گفت
حالت افول بيماري در كشور هستيـم  
و تعداد موارد بسـتـري بـه نسـبـت            
كاهش يافته و حـتـي در روزهـاي          

ها مـمـكـن     اخير و به دنبال بازگشايي
 .است، ثبات پيدا كرده باشد

دكتر كـيـانـوش جـهـانـپـور در              
دربـاره آخـريـن       وگو با ايسنا، گفت

وضعيت مناطق قرمز، زرد، سفـيـد و     
: سبز كرونايـي در كشـور، گـفـت          

تعريف هر يك از ايـن مـنـاطـق بـر          
و مـيـر و           اساس تعداد موارد مرگ

ابتالي جديد ظرف هفته قبـل اسـت     
هـاي قـرمـز،         كه بر اين اساس رنگ

زرد، سفيد و سبز را تقـسـيـم بـنـدي        
كنيم كه عمدتاً با هدف آگـاهـي    مي

بخشي، هشـدار يـا اطـالع رسـانـي            
درباره وضعيت منـاطـق اسـت؛ هـم         
براي اهالي و هم براي كسـانـي كـه        

 .قصد تردد دارند
تنها يك نقطه سبز كرونا در   

 كشور
وي با بيان اينكه منطقـه سـبـز بـه         

خطر است و تقـريـبـاً     معناي منطقه بي
به جز شهرستان و جزيره ابومـوسـي،   
هيچ نقطه سبزي در كشـور وجـود         

در عـيـن حـال بـقـيـه           :  ندارد، گفت
هايي سـفـيـد       مناطق عمدتا شهرستان

هستند كه وضعيت سفيد به مـعـنـاي      
كم خطر بودن است، نه بـي خـطـر        

بايـد تـوجـه كـرد كـه ايـن               .  بودن
وضعيت شكننده نيز هست و ممـكـن   
است خيلي راحت با مـوارد جـديـد      
ابتال يك منطقه سفيد، در هفته بـعـد     
در وضعيت زرد قرار بگيرد و يـا از      
وضعيت زرد به وضعيت قرمـز بـدل     

 .شود
جهانپور با بيان اينكه مـنـاطـق در        

ها عمدتاً در وضـعـيـت         اغلب استان
مناطـقـي   :  سفيد قرار دارند، ادامه داد

هم در وضعيت زرد قرار دارنـد كـه     
خطر در آن هـا مـتـوسـط ارزيـابـي           

 . شود مي
البته در برخي مناطق كشـور، بـه       
خصــوص در اســتــان خــوزســتــان،       
هرمزگان، كـرمـانشـاه، كـردسـتـان،         
بوشهر، جنوب كـرمـان و جـنـوب           

استان سيستان و بلوچستان و تا حدي 
بــرخــي مــنــاطــق در اســتــان هــاي         
ــي            ــرق ــي و ش ــرب ــجــان غ ــاي آذرب

بينـيـم    هاي قرمز را بيشتر مي شهرستان
كه اميدواريم با روندي كـه وجـود       

هاي آتي تـعـداد ايـن         دارد، در هفته
مناطق كاهش پـيـدا كـرده و ايـن             
مناطق به سـمـت وضـعـيـت زرد و            
مناطق زرد نيز به سـمـت وضـعـيـت        

 .سفيد سوق پيدا كنند
 وضعيت زرد در پايتخت

جهانپور درباره وضعيت پايتـخـت   
به طور كـلـي وضـعـيـت          :  نيز گفت

استان تهران به اين صورت است كـه  
مناطق زرد در     هم مناطق سفيد و هم

تهران وجود دارد، امـا در كـل در         
تهران با توجه به نوسانـي كـه رونـد        
ابتال دارد، اگر بخواهيم يك ارزيابي 
كلي استاني داشته باشيم، وضـعـيـت      

 .كنيم زرد را برايش قلمداد مي
ثبات نسبي در موارد بستـري  

 روزانه
سخنگوي وزارت بهداشت درباره 
احتمال بروز موج دوم با تـوجـه بـه        

و مـيـر،        روند صعودي ابتال و مـرگ 
در موارد بسـتـري رونـد      :  اظهار كرد

الـبـتـه    .  صعودي چشمگيري نـداريـم  
ممكن است در برخي مناطق كشـور    
اينگونه باشد، اما در برخـي مـنـاطـق       
. هم كاهش موارد بستري را شاهديـم 

بنابراين تقريباً يـك ثـبـات نسـبـي            
ــه در               در ــري روزان ــت ــوارد بس م

 400ها وجود دارد و بـيـن      بيمارستان
همچـنـيـن    .  نفر نوسان داشتيم 500تا 

موارد ابتالي قـطـعـي بـه بـيـمـاري            
نيز به همين صورت بـوده     19كوويد
 .است

بـه هـر     :  جهانپـور تـاكـيـد كـرد         
هرجاي دنيـا كـه بـازگشـايـي           حال

اتفاق افتد، قطعاً تغييرات اندكـي در    
تعداد موارد ابتالي جديد خـواهـيـد      

و اگر كشور يا كشـورهـايـي       داشت
بعد از بازگشايي چنين تغييري را در   
نمودار ندارند، حـتـمـا بـه الـگـوي             

گردد؛ چراكـه   بيماريابي آن ها بازمي
ممكن نيست در شرايطي كه بيمـاري  
مهار و ريشـه كـن نشـده، بـعـد از              
بازگشايي روند كـاهشـي مـوارد را        
داشته باشيد؛ مگـر ايـنـكـه الـگـوي           
بيماريابي در آن كشورها تغيير پـيـدا   

كرده و كاهش موارد تسـت داشـتـه      
 .باشند

علت افزايش دوباره مـوارد    
 ابتال به كرونا در ايران

در كشور ما از آنجايي :  وي گفت
كه اين اتفاق نيفتاد و حتي به سـمـت   

تر رفتيم، به ظـاهـر در      بيماريابي فعال
اعداد افزايش موارد ابتالي جديد را   
در دو سه هفـتـه اخـيـر و بـعـد از               

بينيم، اما اين به هيـچ   ها مي بازگشايي
وجه به معناي شيوع بيشتر بـيـمـاري      

صرفا مـمـكـن اسـت مـوارد          .  نيست
شناسايي شده امروز، بيش از روزهـا    

در مـوارد    .  هاي بعد بوده باشد و هفته
در  .بستري هم چنين تغييري نـيـسـت   

 90اوايل فروردين ماه ممـكـن بـود        
درصد موارد مبتاليي كه شـنـاسـايـي     

هـا بسـتـري         شد، در بيمـارسـتـان    مي
 20و تـا      15شدنـد، امـا امـروز           مي

 .شـونـد     درصد مبتاليان بستري مـي   
كـنـيـم       وقتي تعداد را مقـايسـه مـي       

بينيم كه شايد دو تـا سـه هـزار             مي
بيماري كه در فروردين ماه شناسايـي  

هـا بسـتـري         شد، در بيمـارسـتـان    مي
نـفـر      500تـا       400بودند، اما امروز 

مـوارد شـنـاسـايـي         بنـابـرايـن   .  است
هـا بسـتـري       اي كه در بيمارستان شده

ها نمونه ارسـال     شدند يا از بيمارستان
شود، شايد به يك پنجم روزهاي  مي

 .اوج بيماري رسيده است
كاهش موارد بسـتـري در       

 ICU هاي بخش
همـچـنـيـن مـيـزان         :  وي ادامه داد

شايد بـه يـك        و ميرمان موارد مرگ
سوم و يك چـهـارم روزهـاي اوج        
بيماري رسيده و مـوارد بسـتـري در        
بخش مراقبت ويژه علي رغم اينـكـه   
به نوعي آستانه بسـتـري در بـخـش         

تـر آمـده و          هاي ويژه پايين مراقبت

بسـتـري    ICU تـر در    افراد را سريع
كنند، اما باز هم مـوارد بـه يـك         مي

دوم تا يك سوم رسيده است، اما در   
ظاهر شايد تعداد شناسايـي شـده را       
بيشتر يا برابر قبل ببينيد كه صرفـا بـه     
رهگيري موارد تماس نـزديـك بـاز      

 .مي گردد
هاي پرخطر  غربالگري گروه

 استان؛ بزودي 15در 
به هر حال اسـتـان     :  جهانپور گفت

هايي كه تعداد منـاطـق سـفـيـدشـان         
بيشتر مي شود، به تدريج بـه سـمـت      
رهگيري و غربالگري موارد و گـروه  
هاي پرخطر و افراد مسـن خـواهـنـد       
رفت كه ممكن است تغييراتي را در   

در حـال    .  ظاهر افراد ايـجـاد كـنـد        
 21اسـتـان و بـه زودي             15حاضر 

استان به سمت غربالگري گروه هاي 
پرخطر خواهند رفـت كـه قـاعـدتـا          
ممكن است به كاهش يـا افـزايـش        
موارد شنـاسـايـي شـده روزانـه در            

بنابراين همه ايـن  .  ها منجر شود استان
متغيرها همگن و يكسان نـيـسـت و        
بدون تحليل و دانسـتـن و لـحـاظ             
كردن مواردي كه تشـريـح كـردم،        

 .مقايسه كرد  ها را باهم شود آن نمي
ما در بازوي نزول :  وي تاكيد كرد

و در حالت افول بيماري در كشـور      
هستيم و تعداد موارد بستري به نسـبـه   
كاهش يافته و حـتـي در روزهـاي          

ها مـمـكـن     اخير و به دنبال بازگشايي
است، ثبات پيدا كرده باشد، امـا بـاز     

مانيم و هـركـجـا كـه            منتظر مي  هم
احساس كنيم كه روند شيوع بيماري 
در كشور در حال افـزايـش اسـت،        
قطعاً توقف كرده و حـتـي مـمـكـن        
است يك تا دو مـرحلـه بـه عـقـب          

 .بازگرديم

محمدرضا حياتي از سازش با 
 گويد الكاري مي كرونا و ممنوع

 
 
 
 
 

 
محمدرضا حياتي كـه در روزهـاي اخـيـر مـطـالـبـي دربـاره                    :  سرويس خبر

شود، اين اتفاق را موقـتـي خـوانـد و          اش در تلويزيون عنوان مي الكاري ممنوع
او در   .  اين مشكل هم موقتي است...  شاءا من مشكلي با كسي ندارم و ان:  گفت

بايد با خـيـلـي    :  اظهار نظري درباره گذراندن روزهاي كرونايي هم چنين گفت
طـور كـه        با مسائل دائمي هم بايد كنار آمـد؛ هـمـان     .  از مسائل روز كنار آمد

گويند با كرونا بايد كنار آمد با خيلي از مسائل ديگر كه دائمي اسـت هـم        مي
 .بايد كنار آمد

وگويي با ايسنا درباره شرايط ايـن روزهـاي        اين گوينده باسابقه خبر در گفت
االن زندگي تقريباً عادي شـده اسـت و       :  كرونا گفت   مردم و زندگي در سايه

من نزديك به يك ماه سـر كـار نـرفـتـم و در              .  اي وجود ندارد ديگر قرنطينه
قرنطينه بودم اما بعد از آن با توجه به اعالم دولت، تقريباً همه به زندگي عـادي  

متاسفانه مشكل كرونا هنوز هست و رفع نشده است و هـنـوز هـم          .  اند برگشته
كنند تمام شده اسـت و       گويند اپيدمي ادامه دارد اما خيلي از مردم فكر مي مي

 .كننده است كنند و اين نگران ديگر رعايت نمي
بـيـشـتـر بـه        :  گونه شرح داد   هايش در دوران قرنطينه را اين اين گوينده فعاليت

هاي تلويزيوني را دنبال كـردم   رسانه و برنامه.  كارهايي كه عالقه دارم پرداختم
 .ها را هم تماشا كردم سريال. و كتاب خواندم

كنم تا خيـلـي    به مردم توصيه مي:  حياتي احتياط را به مردم توصيه كرد و گفت
خواهم موارد ايمني را    از مردم مي.  بردار نيست مواظب باشند اين مسئله شوخي

شود رعايت كنند تا خدايي نكرده آمار  كه از سوي وزارت بهداشت توصيه مي
در يكي دو روز اخير شنيدم كه آمار ابتال باال رفته است .  ابتال به كرونا باال نرود

طـور نـبـاشـد و مـردم             كه اين...  شاءا و پيك دوم بيماري شروع شده است؛ ان
 .شان را بكنند بتوانند زندگي

اين گوينده كه تاكنون اخبار تلخ و شيرين مهمي را از تلويزيـون بـراي مـردم        
بازگو كرده است، در پاسخ به اين پرسش كه راه حل كنار آمدن با اخبار تـلـخ   

اخبار بد زياد است و آدم ناچار است تا حدودي بـا    :  اين روزها چيست؟ گفت
بـا مسـائـل      .  بايد با خيلي از مسائل روز كنـار آمـد    .  اي ندارد آن بسازد و چاره

گويند با كرونا بايد كنار آمد با خيلي از    طور كه مي دائمي بايد كنار آمد همان
 .مسائل ديگر كه دائمي است هم بايد كنار آمد

توصيه هاي مهم به دانش آموزان در 
هنگام برگزاري امتحانات نهايي پايه 

 دوازدهم  اعالم شد
رئيس اداره سنجش و پايش كيفيـت آمـوزشـي آمـوزش و           :  سرويس خبر

پرورش استان كرمان توصيه هاي مهم به دانش آموزان در هنـگـام بـرگـزاري       
 .امتحانات نهايي پايه دوازدهم را اعالم كرد

به گزارش اداره اطالع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش كـرمـان،     
پايه دوازدهـم     99حسين شفيعي با بيان اينكه تمامي امتحانات پاياني خرداد ماه 

به صورت حضوري  در حال  بـرگـزار   )  داخلي( نظري اعم از نهايي و غيرنهايي
امتحانات نهايي پايه دوازدهم نظري طبق برنامه اعـالم شـده و       :  ي است گفت

امتحانات داخلي پايه دوازدهم نظري نيز با تصويب شـوراي مـدرسـه تـحـت            
 .عنوان تكميل فرآيند آموزش، به صورت حضوري در حال برگزاري است

وي  در ادامه توصيه هايي به دانش آموزان پايه دوازدهم داشت كـه مـهـم        
 :ترين اين توصيه هاي به شرح ذيل مي باشد

استفاده از ماسك و دستكش درتمامي مدت الزامي بوده و بهتر است كـه    •
 ژل ضدعفوني بهمراه داشته باشيد

از تجمع يا دست دادن و صحبت مستقيم با سايرين در مـحـيـط حـوزه و         •
  هنگام تردد در حوزه خودداري نماييد

ملزومات و مايحتاج خود ، نظير نوشت افزار ، آب آشـامـيـدنـي ، مـواد            •
را بصورت شخصي تهيه كرده و به هـيـچ عـنـوان از وسـايـل             ....  خوراكي و 

  سايرين استفاده نكنيد
 .دقيقه صبح بسته مي شود  7:30درب حوزه هاي امتحاني راس ساعت •
از حضور زود يا دير هنگام در محل حوزه امتحاني و توقف در حوزه بعد •

   .از پايان امتحان خودداري نماييد 

قبل از خروج از حوزه امتحاني حتما نسبت بـه درج امضـاء در لـيـسـت              •
  .  شركت كنندگان حاضر در جلسه امتحاني اقدام نماييد

. خودداري كنيـد    ...  از آوردن وسايل اضافي نظير موبايل ، كيف ، كتاب و 
 .ضمنا مسئوليت مفقودشدن اين وسايل برعهده دانش آموز مي باشد

حسين شفيعي در ادامه به برخي از موارد تخلفات امتحاني نيـز اشـاره كـرد        
درج هر نوع عالمت روي ورقه امتحاني و استفاده از مداد الك غلط گيـر و     و

بجز رنگهاي آبي و مشكي، همراه داشتن هر نوع وسـيلـه     ( خودكارهاي رنگي 
نظير ماشين حساب با قابليت بيش از چهار عمل اصلي ، كتاب ، جزوه و هرنوع 

) بيسيم ، بلوتوث ، هدست ، ساعتهاي هوشـمـنـد      ( وسيله ارتباطي الكترونيكي 
حتي بصورت خاموش ، پاسخگويي به سواالت امتحاني از طريق نگاه كردن به 
ورقه امتحاني دانش آموزان ديگر يا صحبت كردن با آنها ، ردو بـدل كـردن         
يادداشت و يا هرگونه كاغذ يا وسيله اي با دانش آمـوزان يـا نـوشـتـن ورقـه             
امتحاني براي يكديگر، بيرون بردن ورقه امتحاني ،استفاده از ورقـه امـتـحـانـي        
نوشته شده توسط دانش آموز ديگر، مشاركت در تعويض اوراق امتحاني بـيـن   
دانش آموزان، هرگونه اخالل يا مزاحمت در نظم جلسه يا حـوزه امـتـحـان ،         
فرستادن شخص ديگر به جلسه امتحان به جاي دانش آموز و افشا يا استفاده از   
سواالت افشا شده يا مشاركت در افشاي آن را از مهم ترين تخلفات امتـحـانـي    

رئيس اداره سنجش و پايش كيفيت آموزشي آموزش و پرورش استان . برشمرد
بابت  صفر دركليه موارد حداقل برخورد با متخلف درج نمره : كرمان ادامه داد

امتحانات آن نوبت نمره صفر منظـور     براي همه درس مربوطه و در اكثر موارد
و از امتحانات نوبت بعد نيز محروم شده و متخلف به مراجع قضـايـي    مي گردد

 .ارجاع داده مي شود 

 :در بازديد رييس كل دادگستري و استاندار كرمان مطرح شد آخرين وضعيت مناطق سفيد و قرمز كرونا 

درصدي عمليات  45پيشرفت 
اجرايي مجتمع رسيدگي به جرايم 

 اقتصادي كرمان
هزار  120فضاي اداري دادگستري كل استان كرمان به بيش از 

 مترمربع افزايش يافت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در بازديد مشترك رييس كـل دادگسـتـري واسـتـانـدار           :  سرويس خبر

كرمان از روند عمليات اجرايي مجتمع رسيدگي بـه جـرايـم اقـتـصـادي             
 .درصد عنوان شد 45 كرمان، پيشرفت فيزيكي اين پروژه 

كلنـگ  :  رييس كل دادگستري استان كرمان در جريان اين بازديد گفت
عمليات اجرايي مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم اقتصادي كـرمـان در     

مترمربع زيربنا در    700هزار مترمربع و با يك هزار و  10زميني به مساحت 
هفته دولت به زمين زده شده و كار احداث اين مجتمع از اول آذرماه سـال  

 .گذشته آغاز شده است
ميليارد ريالي اين پروژه از سـوي     20موحد با اشاره به تامين اعتبار ...  يدا

در صورت تامين اعتبارات تـكـمـيـلـي        :  استانداري كرمان، خاطرنشان كرد
مورد نياز، روند اجرايي اين پروژه تا پايان سال جاري بـه اتـمـام خـواهـد          

 .رسيد
وي ضمن بيان اين مطلب كه با بهره برداري اين پـروژه فضـاي اداري         

هزار مترمربع افزايـش مـي يـابـد،          120دادگستري استان كرمان به بيش از 
مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي در كرمان بـا هـمـكـاري         :  گفت

معاونت عمراني استانداري كرمان به صورت تخصصـي در جـوار ديـوان          
 .محاسبات و اداره كل بازرسي جانمايي شده است

مجتمع ويژه رسيدگي به جـرايـم اقـتـصـادي كـرمـان            :  وي اظهارداشت
براساس نقشه هاي تيپ قوه قضاييه در سطح كشور و متناسب با نياز منطقـه  
در سه طبقه احداث شده تا روند دسترسي مردم بـه خـدمـات قضـايـي را            

 .تسهيل كند
مجتمع قضـايـي سـردار      :  نماينده عالي قوه قضاييه در استان كرمان افزود

ريـيـسـي    ...  شهيد سپهبد سليماني نيز به عنوان يكي از مصوبات سفر آيت ا  
رياست قوه قضاييه به كرمان طي هفته قوه قضاييه در شهرك الغدير كرمان 

 .به عنوان نخستين مركز قضايي در اين منطقه كلنگ زني خواهد شد
احداث مجتمع هاي قضايي در نقاط مـخـتـلـف شـهـر           :  موحد بيان كرد

ضمن تسهيل دسترسي مردم به خدمات قضايي، رفت و آمدهاي شهري را   
 .نيز كاهش داده و رضايت مندي مردم را افزايش خواهد داد

وي ضمن اشاره به تامين اعتبار مصوبات سفر رياست قـوه قضـايـيـه بـه          
با اجراي مصوبات سفر رياست قوه قضاييه به استان كرمـان،  :  كرمان، گفت

در تمامي حوزه هاي قضايي اين استان ساختمان هاي جديد احـداث شـده     
 .و يا فضاهاي موجود افزايش مي يابد

كار بزرگي در راستـاي تـوسـعـه فضـاي فـيـزيـكـي                :  وي تصريح كرد
دادگستري استان كرمان و تكميل پروژه هاي نيمه تمام انجام شده تا مـردم  

 .دسترسي آساني به خدمات قضايي داشته باشند
در ادامه اين بازديد از مجتمع شهيد باهنر كرمان و محل اجراي مجتـمـع   

 .شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني نيز بازديد شد

بيشترين اهداي عضو بيماران 
در كرمان مرگ مغزي ناشي از 

 تصادفات است 
رئيس اداره پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشكـي كـرمـان      :  سرويس خبر

مرگ مغزي ناشي از تصادفات و ضربات مـغـزي در ايـن اسـتـان              :  گفت
 . بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است

رضا جعفري روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا بـه مـنـاسـبـت روز            
تاريخچه اهداي عضو در ايران بـا    :  عضو، اهداي زندگي اضافه كرد اهداي

نيز اولين پيوند كليه در شـيـراز        1347و در سال    1314پيوند قرنيه از سال 
موفق به پيوند كليه زنده به زنده شد و  1383انجام شد و كرمان نيز در سال 

 .نيز پيوند را از بيماران مرگ مغزي آغاز كرد 1385در سال 
وي در ادامه اعضاي قابل اهدا از فرد منجر به مرگ مـغـزي را شـامـل           

و    قلب، ريه، كليه، كبد، مغز استخوان، قرنيه، پانكراس و روده بـرشـمـرد       
مـي     در كرمان پيوندهاي كليه ، كبد، مغز استخوان و قرنيـه انـجـام     :  گفت
 .شود

از ابتـداي  :  رئيس اداره پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان افزود
مورد پيونـد كـبـد،         64مورد پيوند كليه،  1100تاكنون بيش از  1383سال 
انـجـام    مورد پيوند مغز استخوان در اين استـان  329مورد پيوند قرنيه ،  677

كبد جهت پيوند به دليل عدم وجود گروه خونـي   71بيش از    شده كه البته
 . مناسب پيوند به شيراز جهت پيوند ارسال شده است  مناسب و يا گيرنده

بـيـمـار       191تاكنون تعداد    1385همچنين از ابتداي سال :  وي ادامه داد
مرگ مغزي تحت عمل جراحي اهدا عضو قرار گرفته اند و از تاكنون نـيـز   

نفر نيز در سطح استان كرمان كارت عضويت اهداء عضو را    3900بيش از 
 250جعفري با اشاره به اينكه از ابتداي امر تاكنـون بـيـش از          .پر كرده اند

مورد رضايت گيري از بيماران مرگ مغزي جهت اهداي عضو انجام شـده  
همه افراد مي توانند با در دست داشتن كارت مـلـي خـود بـه         : است گفت

اداره پيوند اعضا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكـي كـرمـان واقـع در           
وي ايـن را نـيـز          . چهار راه شفا اقدام به دريافت كارت اهدا عضو نماينـد 

 .اهداي عضو هيچ محدوديتي ندارد  اضافه كرد كه
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