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چالش های جنوب کرمان برای مبارزه با ملخ صحرایی؛

خشکی جازموریان و کمبود امکانات

هر آنچه باید از داروی

 آزیترو مایسین« بدانید

دختر 2 ساله قزوینی 70 روز 

با کرونا جنگید و زنده ماند
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شهردار کرمان عنوان کرد:

کمبود نردبان آتش نشانی

 مشکل آتش نشانی

 شهر کرمان

پای بیت کوین

 به عقد نامه 

هم باز شد!

متن در صفحه دوم

رییس ستاد انتخابات
 استان کرمان :

انتخابات شوراها در 84 شهر
 و 2500 روستا برگزار می شود

رییس هیات نظارت بر انتخابات استان کرمان:

ناظران نباید در مجالس  نامزدهای 

انتخابات شرکت کنند

3

کرونایانگلیسیدراستانولزومافزایشنظارتهاورعایتها؛ گزارش»کرمانامروز«ازآرامشقبلازطوفان

پروتکل ها در تجمعات زیر سوال است

متن کامل در صفحه سوم

     چند روزی است که دانشگاه علوم پزشکی از شناسایی نخستین موارد کرونای جهش یافته انگلیسی و ابتالی 5 نفر به این نوع ویروس در استان خبر داده و درعمل صدای زنگ خطر موج جدید کرونا به 
صدا در آمده است. خبری نگران کننده که از سویی ترس به جان مردم انداخته و از سویی دیگر مشاهده می کنیم که بازارها، پاساژها و دیگر مراکز تجمع همچنان در حال فعالیت هستند. از مراسم عزاداری 

تا جشن عروسی هر یک به گونه ای در حال برگزاری است. گویی در غفلتی فاجعه بار به سر می بریم که یقینا پشیمانی پس از رخداد دیگر سودی نخواهد داشت و...

متن در صفحه چهارم

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی:

سازمان امور مالیاتی

 تندیس دستگاه برتر 

دولت الکترونیک را

کرد  کسب 

 تست »پی. سی. آر« 

منفی شرط سفرهای 

نوروزی امسال است

 صفحه  دوم

 صفحه  سوم

روایت »کرمان امروز« از معضلی
که سالها جان استان را   

می خشکاند و هیچ چاره ای 
هم برای آن اندیشیده نمی شود؛

چرا کشاورزان 
کرمانی زیر بار 

روشهای نوین 
نمی روند؟

آقای اکبر بوری 45 ساله از تاریخ 99/8/25  از محل کار 
خود در سیرجان خارج شده و دیگر مراجعه نکرده.

از یابنده تقاضا داریم با شماره های 
زیر تماس حاصل فرماید.

09159341852 - 09159228609 

گمشده مردم کرمان 25 سال است 
که واقعیت را در »کرمان امروز« 

می خوانند
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اخبار استان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب  
کرمان گفت: متاسفانه با توجه به اینکه جازموریان 
ُخشک است، یکی از کانون های تکثیر ملخ به شمار 
جنوب  منطقه  وارد  آفت  این  اگر  قطعا  و  آید  می 
کرمان بشود با امکانات فعلی، مزارع و باغات مورد 

تهدید جدی قرار خواهند گرفت .
ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  فرخی«  »مجید 
ملخ  جات  دسته  هجوم  و  رشد  وضعیت  بیان  با 
صحرایی اظهار کرد: با توجه به آنالیز وضعیت کنونی 
ملخ در کشورهای حاشیه دریای ُسرخ و شبه جزیره 
عربستان، پیش بینی می شود ملخ صحرایی از پایان 
استان های جنوبی  به  بیشتری  با شدت  اسفندماه 

کشور هجوم آورد.
سمت  از  پروازی  جات  دسته  همچنین  افزود:  وی 
دریای ُسرخ به صورت بالغ در حال حرکت به سمت 
شبه جزیره عربستان هستند که در پی خشکسالی 
هایی که هم اکنون در این منطقه وجود دارد، این 
از عربستان عبور خواهند کرد و  دسته جات قطعا 

وارد ایران می شوند.
به کشور  را  فرخی ورود دسته جات ملخ صحرایی 
افزود:  و  دانست  باد  وزش  جهت  به  مشروط  ایران 
می  ایران حرکت  به سمت  ملخ  وقتی دسته جات 
کویت  کشور  سمت  به  باد  وزش  جهت  اگر  کنند، 
باشد قطعا استان های بوشهر، خوزستان و جنوب 
فارس درگیر خواهند شد و اگر جهت وزش باد به 
استان  از  هایی  قسمت  باشد  بحرین  کشور  سمت 
بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان  جنوب  هرمزگان، 

مورد هجوم قرار خواهند گرفت.
جنوب  به  صحرایی  ملخ  جات  دسته  ورود  از  وی 

کرمان از اوایل فروردین ماه 1400 خبر داد و اظهار 
کرد: بر اساس پیش بینی هایی که فائو انجام داده، 
ملخ  قطعا  و  باشیم  داشته  را  آمادگی  این  باید  ما 
از فروردین ماه به جنوب کرمان خصوصا  صحرایی 

جازموریان وارد می شود.
نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب   مدیر حفظ 
ملخ صحرایی  تکثیر  کانون   را   جازموریان  کرمان 
ایران  اینکه جنوب  به  توجه  با  و گفت:  عنوان کرد 
و دشت وسیع جازموریان از کانون های مهم تکثیر 
قطعا  آیند،  می  شمار  به  کشور  در  صحرایی  ملخ 
دسته جات ملخی که وارد می شوند، چون به سمت 
از  بعد  ملخ  و  است  تابستانه  اماکن  مسیر  از  عبور 
اینکه به حالت پروازی در آمد قطعا از استان های 
دیگر و هم به ناچار از سمت جازموریان حرکت کرده 
و به سمت امکان تابستانه در مرز هند و پاکستان 

مستقر خواهند شد.
وی نسبت به عدم تناسب  سطح آلودگی و امکانات 
مبارزه با آفت ملخ صحرایی هشدار داد و گفت: در 
سطح  از   که  بینی  پیش  به  توجه  با  حاضر  حال 
نیستند،  کافی  موجود   امکانات  داریم،  آلودگی 
و  شده  انجام  هایی  پیگیری  حدودی  تا  هرچند 
ناوگان سمپاشی  اما  مقداری سم خریداری کردیم. 
و  خودروها نیاز به تجهیز و تعمیر دارند و باندهای 
شرق و غرب جازموریان نیز باید مرمت و بازسازی  
پیگیری های  تاکنون علی رغم  شوند که متاسفانه 
انجام شده، نتوانستیم ناوگان سمپاشی را راه اندازی 
کنیم و در این زمینه به حمایت بیشتر استاندار و 

مدیریت بحران کشور نیاز داریم.
ملخ صحرایی  آفت  فعلی  وضعیت  تشریح  با  فرخی 

القصیم عربستان  ادامه داد: در حال حاضر ملخ در 
به حالت باندهای پوره در حال شکل گیری و هجوم 
که  ملخی  دستجات  و  است  ایران  کشور  سمت  به 
کشورمان  سمت  به  صورت  دو  به  کنند  می  پرواز 
حمله می کنند؛ ملخ های پروازی بالغ و ملخ های 

پروازی نابالغ.
برای تکثیر  بالغ چون  پروازی  افزود: ملخ های  وی 
نسل خود نیاز به طی مسافت طوالنی بیش از 1000 
کیلومتر دارند و براساس رصد انجام شده هم دسته 
جات ملخ بالغ و هم نابالغ به کشور ما هجوم خواهند 

کرد.
فرخی با ابراز نگرانی از وضعیت تاالب جازموریان  و 
و عدم بارش باران  در سال جاری  گفت: متاسفانه 
امروز که جازموریان ُخشک است یکی از کانون های 
اگر  تکثیر ملخ صحرایی محسوب می شود و قطعا 
این آفت وارد منطقه جنوب بشود، مزارع و باغات را 

مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
این  با  مبارزه  برای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
باید  سطح از هجوم ملخ صحرایی به چه شیوه ای 
جنوب   کشاورزی  جهاد  سازمان  آیا  و  کرد  عمل  
کرمان آمادگی و تجربه مبارزه با آفت ملخ صحرایی 
یا  شد  خواهد  موفق  و  دارد  مزارع  و  باغات  در  را 
همکاری  و  مشارکت  نیازمند  ما  البته  افزود:  خیر؟ 
رویت  محض  به  که  هستیم  باغداران  و  کشاورزان 
ملخ انتظار است مراتب را به مراکز خدمات منطقه 
آماده سازی دستگاه  و  تجهیز  و ضمن  کنند  اعالم 
های سمپاشی با اکیپ های مبارزه با این آفت هم 
نخواهد  پیش  مشکلی  قطعا  باشند  داشته  همکاری 

آمد.

نباتات جهاد کشاورزی جنوب  کرمان  مدیر حفظ 
سطح مزارع، باغات و مراتعی که باید سمپاشی بشود 
هزار   200 میلیون  یک  را  هستند  تهدید  مورد  و  
پایش   و  ردیابی  باید  :ما  گفت   و  کرد  اعالم  هکتار 
را در کل مزارع و باغات انجام بدهیم  و دیده بانی 
از منطقه  اینکه چه میزان   اما  نیز صورت  بگیرد، 
هجوم  منتظر  باید  گرفت   خواهد  قرار  تاثیر  تحت 

ملخ ها باشیم.
وی در پاسخ به این دغدغه  که با توجه به ُخشک 
به  صحرایی   های  ملخ  هجوم  و  جازموریان  بودن 
به  را  با آفت  توان مبارزه  آیا  باغات  و  سمت مزارع 
این شیوه دارید، اظهار کرد: اگر ناوگان راه اندازی 
بشود و آمادگاه ملخ صحرایی که در شهرستان قلعه 
گنج مستقر است کامال تجهیز بشود، قطعا خسارتی 
جای  چندان  فعلی  امکانات  با  اما  داشت  نخواهیم 
وجود  خسارات  رساندن  حداقل  به  در  امیدواری 

ندارد.
ملخ صحرایی  با  مبارزه  تجربه  کرد:  تصریح  فرخی 
در باغات را نداریم چون همیشه جازموریان سرسبز 
بیشتر  و  شدند  می  مستقر  ملخ  دستجات  و  بوده 
اجازه  مجموع  در  و  بوده  مراتع  سطح  در  مبارزه 

ندادیم آفت به باغات برسد.
نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب   مدیر حفظ 
کرمان از پرداخت  کل مطالبات مالی در مبارزه با 
آفت ملخ صحرایی سنوات گذشته خبر داد و افزود: 
همه مطالبات پرداخت شده است اما باز می گویم 
تعداد  و  شود  تعمیر  باید  و  است  فرسوده  ناوگان 
دستگاه های سمپاشی نیز باید  افزایش پیدا کنند 

زیرا با این امکانات جوابگو نخواهیم بود.

چالش های جنوب کرمان برای مبارزه با ملخ صحرایی؛
خشکی جازموریان و کمبود امکانات

ریاست  انتخابات  بر  نظارت  هیات  رییس 
به  اشاره  با  کرمان  استان  در  جمهوری 
تصریح  انتخابات  بر  ناظران  کار  اهمیت 

کرد: ناظرین در سطح استان کرمان را در 
طول سال چندین نوبت آموزش می دهیم 
و این افراد رها نمی شوند. به عنوان مثال 
فردی که در انتخابات قبل تخلفی کرد، از 
به  گردونه نظارت خارج شده و کسی که 
اعتماد لطمه بزند، دیگر صالحیت ندارد در 
دوره های بعدی کار نظارت را انجام بدهد.

اشاره  با  توکلی«   »علی  االسالم  حجت 
نظارت  کرد:  اظهار  انتخابات  بر  نظارت  به 
اهمیت  دلیل  به  و  است  پایش  معنای  به 
نقش  انتخابات  سالمت  اینکه  و  انتخابات 
امر  دارد،  عمومی  اعتمادسازی  در  مهمی 
نظارت وجود دارد و باید عده ای باشند که 
قوانین مربوط به انتخابات را در نظر گرفته 
تا  ابتدا  از  را  انتخابات  برگزاری  اقدامات  و 
تخلفی  تا  کنند  پایش  نتایج  اعالم  انتهای 

صورت نگیرد و از قانون فراتر نروند.

قوه  سه  ورای  نگهبان  شورای  افزود:  وی 
است و با آزادی عمل و بدون غرض ورزی 
روند انتخابات را کنترل و نظارت می کند 

تا در کمال صحت برگزار شود.
انتخابات  بر  نظارت  کرد:  تصریح  توکلی 
و  جمهوری  ریاست  خبرگان،  مجلس 
شورای  عهده  به  اسالمی  شورای  مجلس 
انتخابات  بر  نظارت  و  است  نگهبان 
شورای  عهده  به  روستا  و  شهر  شوراهای 

نگهبان نیست.
وی گفت: سه نفر از نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی بر انتخابات شوراها 
صالحیت  تائید  و  داشت  خواهند  نظارت 
داوطلبان عضویت در شوراها نیز به عهده 

این سه نفر نماینده مجلس است.
ریاست  انتخابات  بر  نظارت  هیات  رییس 
جمهوری در استان کرمان بیان کرد: قانون 

انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس 
را  نهایی  تصویب  بود،  بررسی  حال  در 
نگرفت که برای این دوره انتخابات به درد 
بخورد و در قانون قبلی که برای انتخابات 
دوره پیش رو کاربرد دارد، آنچه تخلف یا 
به زمان شروع  جرم شمرده شده، مربوط 

تبلیغات انتخاباتی است.
زمان  و  تبلیغات  آخر  افزود: در هفته  وی 
سوی  از  جرمی  و  تخلف  نباید  انتخابات 

نامزدها و طرفداران آنها صورت بگیرد.
ریاست  انتخابات  بر  نظارت  هیات  رییس 
تاکید  گفت:  کرمان  استان  در  جمهوری 
داریم  ناظران  طرفی  بی  بر  زیاد  اصرار  و 
نامزدهای  مجالس  در  نباید  ناظران  و 
به صحت  مردم  تا  انتخابات شرکت کنند 
انتخابات  و  باشند  داشته  ایمان  انتخابات 

خوب و سالمی برگزار شود.

رییس هیات نظارت بر انتخابات استان کرمان:

ناظران نباید در مجالس نامزدهای انتخابات شرکت کنند

خبر
شهردار کرمان عنوان کرد:

کمبود نردبان آتش نشانی

 مشکل آتش نشانی شهر کرمان 
 

شهردار کرمان گفت: برای خرید نردبان بلندمرتبه آتش نشانی پیگیری های 
زیادی شده و در این زمینه با مسئوالن وزارت کشور مذاکره کرده ایم.

سازمان  در جلسه شورای  عالم زاده،  مهر، سیدمهران  گزارش خبرگزاری  به 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان که به منظور بررسی عملکرد و 
برنامه های آینده این سازمان برگزار شد، با اشاره به اهمیت کار آتش نشانی 
در نجاِت جان انسان ها، بر لزوم فراهم شدن تجهیزات پیشرفته و مورد نیاز 

سازمان آتش نشانی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان برای 
اطفای حریق ساختمان های بلندمرتبه، نیاز فوری به نردبان بلندمرتبه دارد، 
افزود: با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، پیگیری های زیادی برای تهیه یک 

دستگاه نردبان بلندمرتبه آتش نشانی انجام داده ایم.
از  این جلسه، معاون خدمات شهری شهردار کرمان، ضمن تشکر  ادامه  در 
زحمات مدیرعامل و پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
شبانه روزی  فعالیت  و  حوادث  بودن  غیرمنتظره  کار،  دشواری  به  کرمان، 
شهروندان،  ایمنی  حفظ  برای  آتش نشانان  گفت:  و  کرد  اشاره  آتش نشانان 
تالش زیادی می کنند و نیروهای زحمت کش آتش نشانی کرمان نیز تاکنون، 

مأموریت های خود را به خوبی انجام داده اند.
رامین امیرمداح با اشاره به اینکه برنامه ریزی ها و مأموریت های مختلفی در 
راستای وظایف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تعریف شده 
است، خاطرنشان کرد: شغل آتش نشانی، روحیه ایثار و ازخودگذشتگی را در 
افراد متبلور می سازد؛ بر همین اساس، می توان آتش نشانان را مدافعان ایمنی 

قلمداد کرد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان نیز، تأمین 
و  آتش نشانی  سازمان  گفت:  و  برشمرد  الزم  را  سازمان  برای  کافی  بودجه 
خدمات ایمنی، یکی از مجموعه های شهری است که به بودجه باالیی نیاز دارد.

رضا میرزایی، یکی از تجهیزات مهم مورد نیاز این سازمان را نردبان بلندمرتبه 
دانست و گفت: برای خرید این نردبان، حدود ۵0 میلیارد تومان بودجه نیاز 

است.
وی به تشریح اقدامات انجام شده توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت و گفت: از شهردار کرمان به واسطه توجه 

و حمایت از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، قدردانی می کنم.
الزم به ذکر است؛ در این جلسه آخرین وضعیت بودجه ای سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری در سال جاری و بودجه پیش بینی شده برای سال 

1400 مورد بررسی قرار گرفت.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی:

سازمان امور مالیاتی

 تندیس دستگاه برتر

 دولت الکترونیک را کسب کرد
  

معاون فناوری های سازمان امور مالیاتی کشور از کسب گواهینامه و تندیس 
دستگاه برتر دومین دوره جایزه دولت الکترونیک در بخش تکلیفی خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی با بیان اینکه ارزیابی توسعه دولت 
الکترونیک به عنوان یکی از برنامه های اساسی برای افزایش بهره وری، شفافیت 
نظام اداری و افزایش سرعت، دقت، صحت و کیفیت فرآیندها در کانون توجه 
قرار گرفته است، اظهار کرد: توسعه دولت الکترونیک یکی از برنامه های اصلی 
در نقشه راه اصالح نظام اداری است تا آنجا که یکی از اولویت های برنامه دولت 
محسوب شده و به موازات اقدامات دستگاه های اجرایی، پایش و ارزیابی دوره 
از  اطمینان  و همچنین حصول  ها  و چالش  ها  فرصت  به شناسایی  منجر  ای 

حرکت در مسیر تعیین شده خواهد شد.
اجرایی  های  دستگاه  وضعیت  شناسایی  را  ارزیابی  این  برگزاری  از  هدف  وی 
کشور از نظر شاخص های مربوط به توسعه دولت الکترونیک و جایگاه آن ها 
در مقایسه با سایر دستگاه ها عنوان کرد و گفت: در همین راستا دومین دوره 
ارزیابی جایزه دولت الکترونیک در دو بخش تکلیفی و داوطلبانه از سوی سازمان 
اداری و استخدامی کشور با حضور تمامی سازمان ها و ادارات دولتی برگزار شد.
خانی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اقدمات موثر در توسعه 
دولت الکترونیک، از مجموع 90 دستگاه اجرایی شرکت کننده در دومین دوره 
ارزیابی جایزه دولت الکترونیک موفق به کسب مقام دوم و دریافت گواهینامه 

اشتهار به تعالی در آمادگی دولت الکترونیک در بخش تکلیفی شد.
که  همایشی  در  کرد:  اظهار  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  های  فناوری  معاون 
و  ادارای  سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون  انصاری،  با حضور جمشید 
استخدامی کشور و همچنین روسا و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی منتخب و 
حضور مجازی مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته 
برتر، در محل مرکزآموزش مدیریت دولتی  ارزیابان  و  اجرایی  و دیگر مدیران 
برگزار شد، تندیس و گواهینامه اشتهار به تعالی در آمادگی دولت الکترونیک به 

دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی اهدا شد.

رییس ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به اینکه 
قریب به 4۵ هزار نیروی انسانی امر برگزاری انتخابات 
انجام می دهند، تصریح  استان کرمان  را در   1400
کرد: 118 روز دیگر به انتخابات مانده و ستاد انتخابات 
کشور برای استان کرمان حدود 301۵ شعبه اخذ رای 
برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته که فراتر از تعداد 
اسفند 98  در  مجلس  انتخابات  در  که  است  شعبی 
داشتیم.دکتر محمدصادق بصیری  با اشاره به اینکه 
تجربه خوبی در انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
سال 98 داشتیم، اظهار کرد: استان کرمان در برگزاری 
انتخابات  و  داد  پس  خوبی  امتحان  انتخابات  این 
هماهنگ، سالم و با مشارکت بیش از میانگین کشوری 
برگزار شد.وی با بیان اینکه امیدواریم انتخابات 1400 
به  نیز  روستا  و  شهر  شوراهای  و  جمهوری  ریاست 
انتخابات پیش رو  اهمیت  افزود:  برگزار شود،  خوبی 
بیشتر و با حساسیت باالتری است و باید همه کسانی 
که مسئولیت کار را به عهده دارند منسجم و با برنامه 

ریزی بیشتر کار را انجام بدهند.
دلیل  به  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  معاون 
شرایط کرونایی، تعدادی از شعب اضافه شده است، 

انتخابات  برای  رای  اخذ  صندوق   301۵ کرد:  بیان 
ریاست جمهوری و 4267 برای انتخابات شوراها در 
نظر گرفته شده که در مجموع 7282 صندوق رای 
ها  تعداد صندوق  دقیقا  اما هنوز  را شامل می شود 

مشخص نیست.
وی با اشاره به اینکه 18 اسفندماه جاری آغاز روند 
انتخابات را خواهیم داشت، گفت: 84 شهر و 2۵00 
روستا در استان کرمان داریم که انتخابات شوراها را 
استان کرمان  انتظار داریم مردم  و  برگزار می کنند 
وظیفه شرعی و الهی خود را در انتخابات انجام دهند.
پنج،  شهر  شوراهای  انتخابات  کرد:  تصریح  بصیری 
هفت، 9، 11، 13 و 1۵ نفره است و تعداد اعضایی 
جمعیت  تعداد  به  بستگی  شوند،  می  شورا  وارد  که 
دارد و در روستاها شوراها سه و پنج نفره است که 
روستاهای با جمعیت تا 1۵00 نفر سه نفره و بیش از 

آن پنج نفره است.
نفره   11 کرمان  شهر  شورای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نظر  از  استان  در  نفره   9 شهر  شورا  افزود:  است، 
جیرفت،  بم،  شهرهای  شورای  و  نداریم  جمعیتی 
رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک و کهنوج هفت 

نفره و مابقی شهرها شورای پنج نفره خواهند داشت.
انتخابات  کرمان گفت:  استان  انتخابات  رییس ستاد 
سنگینی را پیش رو داریم و به خاطر کرونا باید کامال 
زیرساخت های فنی و الکترونیک فراهم شود و حتی 
المقدور انتخابات به صورت الکترونیکی صورت بگیرد 
و باید ساختارها و آموزش های الزم فراهم شود که 
کارها نیز آغاز و در چهار سطح آموزش برای مجریان 

انتخابات تدارک دیده شده است.
خرداد   28 تا  اسفند   18 از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
1400، 30 فرآیند انتخابات خواهیم داشت، تصریح 
کرد: ثبت نام داوطلبان شورای شهر از 20 اسفندماه 
جاری ساعت 8 صبح آغاز می شود و تا ساعت 16 روز 
26 اسفندماه به مدت هفت روز در محل فرمانداری 
های تابعه صورت می گیرد.بصیری تصریح کرد: ثبت 
نام داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراهای روستا نیز 
از 16 فروردین تا 22 فروردین 1400 به مدت هفت 
روز در بخشداری های تابعه اتفاق می افتد و در مورد 
طیره های عشایری هنوز ابالغی صورت نگرفته است.

شرایط  انتخابات  قانون   30 ماده  کرد:  بیان  وی 
که  کرده  اعالم  را  روستا  و  داوطلبان شوراهای شهر 

برخی از این شرایط برای هر دو حوزه شهر و روستا 
یکسان و برخی شرایط متفاوت است.

گفت:  کرمان  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
 2۵ تا  شهر  شورای  انتخابات  در  شرکت  داوطلبان 
اسفندماه جاری مهلت دارند برای دریافت گواهی عدم 
سوءپیشینه اقدام کنند و نامزدهای شورای روستا تا 

21 فروردین 1400 مهلت دارند.
وی افزود: کسانی که نامزد انتخابات شوراهای شهر و 
روستا هستند، باید استعفای خود از مسئولیت کنونی 
را تا روز ثبت نام تسلیم کرده باشند و برای ثبت نام، 

مدرک پذیرش استعفاء باید باشد.
بصیری اظهار کرد: برای نظارت بر انتخابات شوراها 
و  پور  آقایان غضنفرآبادی، حسن  کرمان،  استان  در 

شکراللهی از نمایندگان مجلس، انتخاب شده اند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کرونا تصریح کرد: طرح 
هوشمند جامع کرونا را با توجه به رنگ بندی در زمان 
های مختلف داریم اما نمی دانیم در تاریخ برگزاری 
انتخابات چه وضعیتی خواهیم داشت لذا تمهیداتی 
کمترین  با  انتخابات  امیدواریم  و  شده  بینی  پیش 

مشکلی برگزار شود.

رییس ستاد انتخابات استان کرمان :

انتخابات شوراها در 84 شهر و 2500 روستا برگزار می شود

احتراماً ، بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام این شرکت روز دوشنبه مورخ1399/12/2۵ رأس ساعت 
10:00در محل سالن جلسات شرکت عمران و مسکن سازان ایران واقع در تهران 
خیابان مالصدرا- خیابان شیرازجنوبی- خیابان گرمسارغربی-پالک ۵1 - طبقه پنجم 

برگزار می گردد.
دستور جلسه :

1-افزایش سرمایه شرکت 
2-سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیأت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان  استان کرمان 

آگهی مجمع عمومی فوق العاده
شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان 

به شماره ثبت  3099- شناسه ملی 10860552250 شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی 1 و امام خمینی ۵- کوچه حضرت ابوالفضل 
6 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ 99/11/18 می باشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت 10 صبح تاریخ 99/12/۵ می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت 10 صبح تاریخ 99/12/6 می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: شهربابک - جوزم - بلوار شهرداری - میدان شهرداری کدپستی77۵8113914 تلفن: 341۵0749

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شهرداری خورسند در نظر دارد  نسبت به اجرای آسفالت معابر سطح شهر تا مبلغ 11/۵00/000/000 ریال اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
می شود در صورت دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه و راه و ترابری دارای حداقل رتبه ۵ و دارای ظرفیت کاری مجاز و مطابق 

شرایط این آگهی برای دریافت اسناد مناقصه به شهرداری خورسند مراجعه نمایند.
شرایط: 1- برآورد اولیه پروژه مبلغ 11/۵00/000/000 ریال می باشد. 2- محل اجرای پروژه شهر خورسند - مدت انجام کار: 6 ماه 

3- سپرده شرکت در مناقصه که از ۵ درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی 
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

۵- چنانچه برندگان ردیف اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ درج آگهی دوم تا پایان وقت اداری 1399/12/26

7- تاریخ بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها روز یکشنبه مورخ 1399/12/27 راس ساعت 10 صبح در محل شهرداری خورسند در حضور اعضای 
کمیسیون عالی معامالت  8- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.

9- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
داوود منگلی - شهردار خورسند

آگهی مناقصه )نوبت دوم(
اهدای 

خون سالم 
اهدای زندگی
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پوآرو ایرانی دستگیر شد
جرمش چیست؟

داد  می  انجام  مجرمانه  اقدامات  که  ایرانی  پوآرو 
دستگیر شد.

به گزارش رکنا، رئیس پلیس پیشگیری از دستگیری 
با عنوان »پوآرو« در حوزه میراث  فردی خبر داد که 
فرهنگی اقدام مجرمانه انجام می داد و گفت: این فرد 
با راه اندازی صفحه ای در اینستاگرام با حدود ۳۰ تا ۴۰ 
هزار نفر فالوور، به آموزش درباره نحوه کشف عتیقه 

می پرداخت.

پای بیت کوین به عقد 
نامه هم باز شد!

در  جوان  زوج  یک  عقدنامه  از  تصویری  انتشار 
عنوان  به  کوین  بیت  از  آن  در  که  مجازی  فضای 
را  بسیاری  واکنش های  برده شده  نام  مهریه  از  بخشی 
برانگیخته است. اغلب واکنش ها با یک سوال اساسی 
به  خیر؟  یا  است  قانونی  آیا  کار  این که  روبه روست؛ 
دنبال این واکنش ها هم یک وکیل دادگستری با این 
استدالل که در قانون مدنی گفته شده هر چیزی را که 
مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می توان مهریه قرار 
قانون  با  منافاتی  کار  این  که  کرده است  استناد  داد، 

ندارد.

تصادف فجیع پراید 
و مرگ دلخراش چهار 

عضو یک خانواده 
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان از برخورد پراید و 

تریلی در راور و کشته شدن ۴ نفر خبر داد.
بر  کرد:  اظهار  خبر  این  تشریح  در  رضایی  علی 
راور  محور  در  تریلی  با  پراید  سواری  برخورد  اثر 
نیز  نفر  یک  و  باختند  جان  دم  در  نفر   ۳ چترود   -

به شدت مجروح شد.
فرد  افزود:  کرمان  استان  شمال  راه  پلیس  رئیس 
مجروح پس از انتقال به مرکز درمانی بر اثر شدت 

جراحات وارده فوت کرد.
وی با اشاره به اینکه جان باختگان این حادثه همگی 
اعضای یک خانواده شامل پدر، مادر، دختر ۱۳ ساله 
به  انحراف  را  تصادف  علت  بودند،  ساله  پسر ۳  و 

چپ سواری پراید اعالم کرد.

سازمان اطالعات سپاه 
شبکه عکاسان مدل های 

برهنه را متالشی کرد
 

داد:  خبر  همدان  سپاه  عمومی  روابط  نوشت:  فارس 
شبکه سازمان یافته عناصر هنجارشکن فرهنگی )آتلیه 
ها، عکاسان و مدلینگ سایبری( توسط سربازان گمنام 

سازمان اطالعات سپاه همدان منهدم شد.
سازمان یافته  شبکه  کرد:  اظهار  کریمپور  اکبر  علی  
مدلینگ  و  عکاسان  )آتلیه ها،  فرهنگی  هنجارشکن 
سایبری( توسط سربازان گمنام سازمان اطالعات سپاه 

همدان منهدم شد.
وی گفت: این شبکه  از طریق ارتباط گیری با زنان و 
اغفال  با  حقیقی،  و  مجازی  فضای  در  جوان  دختران 
آنها اقدام به تولید و انتشار محتوی مستهجن و خالف 
موازین شرعی و فرهنگ اسالمی در فضای رسانه ای 

و مجازی می کرد.
همدان  انصارالحسین)ع(  سپاه  عمومی  روبط  مسوول 
نیمه  و  برهنه  تصاویر  از  شبکه  این  عناصر  داد:  ادامه 
و  سایت ها  در  انتشار  برای  خود  سوژه های  عریان 

شبکه های معاند خارج نشین نیز استفاده کرده اند.
وی گفت: در این خصوص ۴۰ نفراز ادمین ها و عناصر 
اصلی مورد دعوت و ارشاد قرار گرفته و پرونده یک 
نفر از متهمان اصلی جهت سیر مراحل قضایی تحویل 

دادستانی شده است.

 تست »پی. سی. آر« منفی شرط سفرهای نوروزی امسال است

دختر 2 ساله قزوینی 70 روز با کرونا جنگید و زنده ماند

استاندار تهران گفت: تست »پی. سی. آر« افرادی 
که با تور به شهرهای آبی و زرد مسافرت می کنند، 

باید منفی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی 
تهران در  استان  در حاشیه جلسه مدیریت کرونای 
شهر   ۲۵۴ حاضر  حال  در  گفت:  خبرنگاران  جمع 
کشور آبی است و مسافرت های نوروزی به این شهرها 

طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا منعی ندارد.
که  مسافرپذیر  شهرهای  برای  حتی  افزود:  وی 
این  اگر  که  پروتکل هایی مشخص شده  باشند،  زرد 
پروتکل ها رعایت بشوند، برای رفتن به آن شهرها نیز 

منعی وجود ندارد.
بهداشتی  تدابیرهای  تمام  گفت:  تهران  استاندار 

جاری  سال  نوروز  بتوانیم،  که  است،  این  برای 
شرایط مسافرت طبق مصوبه ستاد ملی کرونا برای 

مردم مهیا شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که 
»ممکن است، افراد مبتال به ویروس کرونا با سفر به 
منتقل  شهرها  آن  به  را  ویروس  این  آبی  شهرهای 
شده  اندیشیده  زمینه  این  در  تمهیداتی  چه  کنند، 
می کنند،  مسافرت  تور  با  که  افرادی  گفت:  است؟« 
باید »پی. سی. آر" منفی داشته باشند و افرادی که 
بدون تور نیز سفر می کنند، باید در سامانه ای که در 
ثبت  را  خود  شخصی  اطالعات  است،  طراحی  حال 
کنند و تمام مراحل که برای سفر ایمن الزم است، 

می بایست طی شود.

دختر ۲ ساله که به کرونا مبتال شده بود 70 روز 
در نبرد با این ویروس بود که سرانجام به زندگی 

دوباره بازگشت.
و  دست  نیم  و  ماه   ۲ از  پس  ساله   ۲ دختربچه 
پنجه نرم کردن با ویروس کرونا ، از مرگ نجات 

یافت.

رئیس بیمارستان 17 شهریور رشت گفت: دختر 
سفر  گیالن  به  اش  خانواده  با  که  قزوین  ساله   ۲
آنزیمی  نقص   ( ای  زمینه  بیماری  با   ، بود  کرده 
( و ابتال به کووید 19 به مرکز آموزشی ، درمانی 
بود  کرده  مراجعه  رشت  شهریور   17 پژوهشی  و 
با  با این بیماری   از ۲ ماه و نیم درگیری  و پس 

بهبودی کامل به آغوش خانواده اش بازگشت.
از  گروه   ۵  : افزود  منصوری  سادات  دکتر سعید 
پزشکان فوق تخصص ریه ، عفونی ، غدد، قلب و 
کلیه به مدت 70 روز امور درمانی این کودک بیمار 

را که نقص آنزیمی داشت برعهده داشتند.
بهبودی  از  پس  کودک  این  اینکه  بیان  با  وی 

نسبی از بخش مراقبت های ویژه به بخش داخلی 
این بیمارستان منتقل شد ، افزود : این دختربچه 
۲ ساله از ۲۵ آبان امسال با عالیم بحرانی بیماری 
کرونا و درگیری بیش از 80 درصدی ریه ها ، در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان تخصصی 

کودکان 17 شهریور رشت بستری شد.

گزارش»کرمانامروز«ازآرامشقبلازطوفانکرونایانگلیسیدراستانولزومافزایشنظارتهاورعایتها؛

پروتکل ها در تجمعات زیر سوال است

اشاره:
اواخر دی ماه سعید نمکی وزیر بهداشت طی خبری ورود 
را  ایران  به  انگلیسی  یا همان کرونای  یافته  کرونای جهش 
اعالم کرد، خبری نگران کننده  که ترس را  به جان مردم 
انداخت، همه ما شنیده ایم که کرونای انگلیسی با سرعت 
غیر قابل باوری قابلیت انتشار و شیوع دارد و برای جلوگیری 
های  العمل  دستور  رعایت  باید  ویروس  این  به  ابتال  از 
افزایش دهیم، تاکید بر حفظ فاصله اجتماعی  بهداشتی را 
و خودداری از هر گونه اجتماع بارها از زبان مسئوالن ستاد 
با کرونا شنیده شد. همان طور که مسئوالن، مردم   مقابله 
و  دارند  می  باز  های شلوغ  مکان  و  بازارها  در  از حضور  را 
در  مردم  همچنان  هستند  اجتماعی  فاصله  حفظ  خواستار 
و  عزا  مراسم  در  یا  و  نوروز  و  عید  ایام  خرید  برای  بازارها 
اماکن  این  در  بهداشتی  های  پروتکل  اغلب  که  عروسی 
رعایت نمی شود حضور می یابند. در همین زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
پیشرویکرونایانگلیسیدرکرمان

بیماری  گیری  همه  سالگی  یک  در  و  جاری  اسفند  نهم 
شناسایی  از  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرمان،  در   19 کووید 
نخستین ورود کرونای جهش یافته انگلیسی و ابتالی ۵ نفر 
به این نوع ویروس در این استان خبر داد و صدای زنگ خطر 

موج جدید کرونا به صدا در آمد.

انگلیسی  کرونای  به  معروف  کرونا،  یافته  جهش  ویروس 
تا  یعنی  است  برخوردار  بیشتری  پذیری  سرایت  قدرت  از 
حدود70 درصد بیشتر از کرونای قبلی قابلیت انتقال و مبتال 

کردن افراد جامعه را دارد.

با وجودی که واکسیناسیون علیه کرونا از حدود 3 هفته 
گذشته در کشور و استان کرمان آغاز شده اما به گفته حمید 
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  نژاد،  رشیدی  رضا 
تا  میر  و  و مرگ  ها  بستری  انگلیسی  یافته  ویروس جهش 

1/۵ برابر از ویروس قبل افزایش دارد ضمن اینکه در حال 
اند.  شده  زیاد  کرمان  در  سرپایی  بیماران  متاسفانه  حاضر 
بنابراین کماکان زدن ماسک  با کیفیت، ضد عفونی کردن و 
فاصله گذاری اجتماعی از ابتالی به این بیماری پیشگیری 

می کند.
شیوعویروسانگلیسیآژیرخطردرکرمان

کارشناسان بهداشت و درمان استان شیوع ویروس کرونای 
خوانند  می  استان  در  خطر  آژیر  را  انگلیسی  یافته  جهش 
رفتار  و  بیشتر  سرایت  قدرت  ویروس،  این  گویند؛  می  و 
نسبت  آن  و کشندگی  زایی  بیماری  و  دارد  تری  وحشیانه 
به والد یعنی ویروس ووهان بیشتر است و این خطر بسیار 

جدی، سالمت مردم را تهدید می کند.
از این رو بهترین راه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به 
ویژه نوع جهش یافته آن رعایت هر چه بیشتر و دقیق تر 
شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است و 
اگر در این زمینه غفلت و عادی انگاری صورت گیرد، تجمع 
ها و ترددها ادامه داشته باشد، مردم در فضای بدون تهویه 
جدی  ماسک  از  استفاده  و  اجتماعی  فاصله  و  گیرند  قرار 
گرفته نشود با توجه به رفتار ویروس انگلیسی و ورود آن  به 
کرمان ممکن است گرفتار موج ویروس کرونای جهش یافته 

شویم و افزایش جدیدی را در تعداد مبتالیان تجربه کنیم.
سخنآخر

انگلیسی و طغیان  به خطر جدی شیوع کرونای  با توجه 
بهداشتی  مراکز  کارشناسان   ،1۴00 سال  در  ویروس  این 
کرمان همچنان مردم را به استفاده از ماسک، شستن مکرر 
دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و خودداری از تردد نابجا 
و  ها  هتل  ها،  رستوران  ها،  فروشگاه  معابر،  ها،  درخیابان 

اماکن تفریحی توصیه می کنند.

   چند روزی است که دانشگاه علوم پزشکی از شناسایی نخستین موارد کرونای جهش یافته 
خطر  زنگ  صدای  درعمل  و  داده  خبر  استان  در  ویروس  نوع  این  به  نفر   5 ابتالی  و  انگلیسی 
موج جدید کرونا به صدا در آمده است. خبری نگران کننده که از سویی ترس به جان مردم 
انداخته و از سویی دیگر مشاهده می کنیم که بازارها، پاساژها و دیگر مراکز تجمع همچنان در 
حال فعالیت هستند. از مراسم عزاداری تا جشن عروسی هر یک به گونه ای در حال برگزاری 
است. گویی در غفلتی فاجعه بار به سر می بریم که یقینا پشیمانی پس از رخداد دیگر سودی 

نخواهد داشت و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

عشق 

نافرجام 

تو را ای عشق نافرجام
روزی در میان کوچه های شهر گم کردم

و دنبال تو تا آنسوی شهر عاشقی گشتم
میان قصه ها

تا دور دست شهر لیلی
کوچه ی شیرین

سراغت را گرفتم، از زلیخا هم ...
ولی هر لحظه گم تر می شدی

تا عاقبت امروز
در بازار بی مهری

تو را دیدم
که دل را می زدی با چوب حراجش ! 

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی



چهارشنبه 13 اسفند ماه 19/1399 رجب 2/1442 مارس 2021/سال بیست و ششم شماره 3396 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   
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چراکشاورزانکرمانیزیربارروشهاینویننمیروند؟

هر آنچه باید از داروی" آزیترو مایسین" بدانید

سالهاست که کارشناسان و مسئوالن بر این موضوع 
تاکید دارند که باید چاره ای به حال بحران آبی استان 
اندیشیده شود و تنها راه چاره مدیریت مصرف است. 
در  از 80 درصد هدررفت آب  بیش  اینکه  به  توجه  با 
روی  بر  توجه  همه  افتد،  می  اتفاق  کشاورزی  بخش 
اصالح شیوه های کشاورزی و به خصوص آبیاری است. 
توجهی که متاسفانه همواره در حد توجه مانده است 
با  نمی افتد.  اتفاق  از سوی کشاورزان  و هیچ همکاری 
وجود اینکه به صورت واضح گفته می شود که وضعیت 
مردم  است  ممکن  و  است  بحرانی  بسیار  استان  آبی 
مجبور به مهاجرت شوند، اما بازهم مشاهده می کنیم 
تنها  نه  که  شود  می  تولید  محصوالتی  استان  در  که 
از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست،بلکه از نظر انسانی 
به  عقالنی  آب،  باالی  مصرف  دلیل  به  نیز  اخالقی  و 
علیرضا  مدیریت  ابتدایی  سالهای  در  رسد.  نمی  نظر 
این  در  همواره  وی  کرمان،  استان  در  حسینی  رزم 
البته بسیار در این  انتقاداتی را مطرح می کرد و  باره 

زمینه سعی کرد که تغییراتی را اعمال کند، کارهایی 
اندکی  مثال کشت هندوانه  به عنوان  و  انجام شد  هم 
محدود شد و به جای آن محصوالت منطقی تر کاشته 
شد. اما این اصالحات بسیار کم بود چرا که هم دکتر 
فدایی و هم دکتر زینی وند که پس از رزم حسینی در 
مقام استانداری قرار گرفتند از این وضعیت گالیه دارند. 
گفت:  رابطه  همین  در  کرمان  استاندار  گذشته  هفته 
»باغ هایی وجود دارد که دهها هکتاری هستند و تنها 
چند میلیون تومان ساالنه درآمد دارند، اما آب مصرف 
شده در آنها دهها برابر بیشتر از قیمت محصول از باغدار 

به  باید  می شود.  خریداری 
توجه  روستایی  منظومه های  طرح  در  جایگزین  کشت 
شود زیرا زراعت در روستاها با آب مصرفی باال بازدهی 
ندارد که این طرح می تواند در قالب کشت جایگزین و 
کم آب بر دنبال شود.میزان آب مصرفی بسیاری از باغات 
توانیم  می  دریا، ساالنه  از  انتقال  از  کمتر  مبلغی  با  را 
خریداری کنیم تا برای شرب مصرف شود، لذا ضرورت 
به  موضوع  این  برروی  کار  و  آب  پژوهشکده  تشکیل 

صورت عملیاتی وجود دارد«
سالهاست همگام با این نظرات کارشناسان، خبرنگاران 

ما نیز با کشاورزان در این باره صحبت کردند. متاسفانه 
نوین  روشهای  از  استفاده  کشاورزان  کرمان  استان  در 
آبیاری را نوعی تهدید می دانند. بسیاری از کشاورزان 
گویند:  می  و  کنند  می  بیان  را  غیرعلمی  ای  نکته 
»درختان ما به روش آبیاری سنتی عادت دارند و تغییر 
این وضعیت موجب نابودی آنها خواهد شد« باوری که 
به عقیده بعضی کارشناسان غلط است. عده ای نیز بر 
تنها  نه  نوین  آبیاری  تجهیزات  که  هستند  عقیده  این 
بسیار گران قیمت است، بلکه نگهداری آنها سخت است 
و هزینه تعمیرات و افزایش گستره نیز بسیار باالست.

می  نظر  به  منطقی  اول  مورد  از  بیشتر  که  موردی 
بر  همواره  دولت  که  است  حالی  در  اینها  همه  رسد. 
تغییر روشهای آبیاری تاکید دارد، اما هیچ حمایتی را 
در  گذشته  سالهای  در  نیستیم.  شاهد  دولت  از سوی 
طرحی بسیار محدود شاهد کمک دولت برای تغییرات 
مدتی  از  پس  هم  همان  متاسفانه  که  بودیم  آبیاری 
به  توجه  با  که  پرسید  خود  از  باید  شد.حال  منتفی 
این کارنامه ای که دولت در این زمینه برای خود رقم 
زده است، چرا باید کشاورزان زیر بار روش های نوین 
آبیاری بروند؟ دولت از سویی می گوید که برای تغییر 
نوع محصول با کشاورزان همکاری می کند و در عمل 
مشاهده می کنیم که بسیاری از محصوالت کشاورزی 
گهگاه باید در کنار خیابان رها شود و هیچ خریداری 
برای آن مشاهده نمی شود. اگر به صورت جدی و در 
بحران  که  است  این  بر  تصمیم  سطح کالن حاکمیت 
آب در استان کرمان حل شود، این روش فعالیت دولت 
یقینا به جایی نمی رسد. اما اگر تنها وظیفه داریم که 
درباره بحران آب گالیه مطرح کنیم و در زمان مدیریت 
خود در استان سر و صدایی برپا کنیم -در حدی که 
کاری  آب  زمینه  در  مدیر  فالن  که  نگویند  فردا  فقط 
تغییر  به  نیازی  و  رویم  می  درست  را  راه  که  نکرد- 
بحران  آن  در  که  بهتر  فردایی  امید  به  نیست.  روش 
آب به واسطه یک عزم ملی و با وعده های قابل اعتماد 

حل شود.

قلب  ضربان  بر  اوقات  گاهی  تواند  می  آزیترومایسین 
داروهای دیگر که  با  است  بهتر  رو،  این  از  باشد،  تاثیرگذار 

اثری مشابه دارند، مصرف نشود.
آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک تجویزی است. از این دارو 
برای درمان عفونت های سینه مانند سینه پهلو، عفونت های 
بینی و گلو مانند عفونت سینوس )سینوزیت(، عفونت های 
پوست، بیماری الیم، و برخی عفونت های آمیزشی استفاده 

می شود.
 به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از "ان اچ اس"، 
اغلب  که  شود  می  تجویز  نیز  کودکان  برای  آزیترومایسین 
برای درمان عفونت های گوش یا عفونت های سینه استفاده 

می شود.
برای  مدت  بلند  در  تواند  می  آزیترومایسین  همچنین، 
پیشگیری از عفونت های سینه در افرادی که به طور مداوم 

به این شرایط مبتال می شوند، استفاده شود.
آزیترومایسین به شکل کپسول، قرص و مایع در دسترس 
است. همچنین، این دارو به شکل تزریقی نیز استفاده می 
شود، اما این مورد به طور معمول در بیمارستان انجام می 

شود.
حقایقکلیدی

آزیترومایسین به طور معمول یک بار در روز مصرف می 
این دارو هر روز در زمانی یکسان مصرف  بهتر است  شود. 

شود.
اگر پزشک برای شما کپسول آزیترومایسین تجویز کرده 
است، باید آن را حداقل یک ساعت پیش از غذا یا دو ساعت 
پس از غذا مصرف کنید. اگر انواع قرص یا مایع برای شما 
با یا بدون غذا مصرف  تجویز شده است، می توانید آنها را 

کنید.
پس از گذشت چند روز از درمان بیشتر عفونت ها احتماال 
احساس بهتری خواهید داشت، اما دوره درمان با دارو باید 

کامل شود.
حالت  شامل  آزیترومایسین  جانبی  عوارض  شایع ترین 
تهوع، استفراغ، اسهال، سردرد، و تغییرات در حس چشایی 

می شوند.
آزیترومایسین با نام تجاری زیترومکس نیز به فروش می 

رسد.
چه افرادی می توانند و نمی توانند آزیترومایسین مصرف 

کنند
مصرف  آزیترومایسین  توانند  می  بزرگساالن  و  کودکان 

کنند.
این دارو برای برخی افراد مناسب نیست. اگر دارای موارد 
زیر هستید، برای کسب اطمینان از بی خطر بودن مصرف 

آزیترومایسین با پزشک خود مشورت کنید:
- در گذشته به آزیترومایسین یا هر داروی دیگر واکنش 

آلرژیک داشته اید
- به مشکالت کبدی یا کلیوی مبتال هستید

- به مشکالت قلبی از جمله ضربان نامنظم قلب )آریتمی( 
مبتال هستید

- در گذشته به واسطه مصرف آنتی بیوتیک ها به اسهال 
مبتال شده اید

- به میاستنی گراویس مبتال هستید - آزیترومایسین می 

تواند عالئم این بیماری تضعیف کننده عضالت را تشدید کند
- به دیابت مبتال هستید - آزیترومایسین مایع حاوی شکر 

است
چگونهوچهزمانیآزیترومایسینرامصرفکنید

بار در روز مصرف می  آزیترومایسین به طور معمول یک 
باشد.  از دارو به صورت تزریقی  این که استفاده  شود، مگر 

بهتر است هر روز دارو در زمانی یکسان مصرف شود.
با توجه به عفونتی که تحت درمان قرار دارد، دوز معمول 

500 میلی گرم در روز برای 3 تا 10 روز است.
گرم  دو  یا  یک  باالتر  دوز  یک  ها،  عفونت  برخی  برای 

استفاده خواهد شد.
به  که  افرادی  یا  کودکان  برای  است  ممکن  مصرفی  دوز 

مشکالت کبدی یا کلیوی مبتال هستند، کمتر باشد.
با  مدت  بلند  استفاده  برای  آزیترومایسین  اوقات،  گاهی 
هدف پیشگیری از عفونت های سینه که فرد به طور مداوم 
این مورد، دارو  آنها را تجربه می کند، تجویز می شود. در 
به طور معمول سه بار در هفته اغلب دوشنبه، چهارشنبه و 

جمعه مصرف می شود.
توجه: مصرف آزیترومایسین را تا پایان دوره درمان ادامه 
زودهنگام  توقف  دارید.  بهبودی  احساس  اگر  حتی  دهید، 

درمان می تواند به بازگشت عفونت منجر شود.
چگونگیمصرفآزیترومایسین

آزیترومایسین تجویز کرده  برای شما کپسول  اگر پزشک 
است باید آن را حداقل یک ساعت پیش از غذا یا دو ساعت 

پس از غذا مصرف کنید.
اگر قرص یا مایع برای شما تجویز شده است، می توانید 

آنها را با یا بدون غذا مصرف کنید.
قرص یا کپسول را با یک لیوان آب کامل مصرف کنید.

آزیترومایسین مایع برای کودکان یا افرادی که با بلعیدن 
قرص با دشواری مواجه هستند، در دسترس است.

باشد،  تلخی داشته  تواند پس مزه  آزیترومایسین مایع می 
از این رو، دادن آبمیوه پس از مصرف آن توسط کودکان می 

تواند ایده خوبی باشد.
درصورتفراموشیمصرفدارو...

اگر مصرف یک دوز دارو را فراموش کردید، آن را بالفاصله 

پس از یادآوری مصرف کنید، مگر این که زمان دوز بعدی 
نزدیک باشد. در این مورد، دوز بعدی را بدون این که میزان 

آن را دو برابر کنید، مصرف کنید.
دو دوز دارو را هرگز به طور همزمان مصرف نکنید. برای 

جبران دوز فراموش شده دوز اضافه مصرف نکنید.
در صورت مصرف بیش از حد دارو ...

مصرف تصادفی دوز اضافه آزیترومایسین احتماال به شما 
یا فرزندتان آسیبی نمی رساند. اما ممکن است احتمال بروز 
عوارض جانبی موقتی مانند حالت تهوع، استفراغ یا اسهال 

افزایش یابد.
یا  پزشک  با  هستید  فرزندتان  یا  خود  شرایط  نگران  اگر 

داروساز خود صحبت کنید.
عوارض جانبی

همانند همه داروها، آزیترومایسین می تواند موجب برخی 
عوارض جانبی شود، اگرچه همه افراد این شرایط را تجربه 

نمی کنند.
عوارضجانبیشایع

دارو  مصرف  به  زیر  جانبی  عوارض  با  مواجهه  صورت  در 
ادامه دهید، اما اگر آزاردهنده هستند یا از بین نمی روند با 

پزشک یا داروساز خود صحبت کنید:
- حالت تهوع

- استفراغ
- اسهال

- بی اشتهایی
- سردرد

- احساس سرگیجه یا خستگی
- تغییرات در حس چشایی

عوارضجانبیجدی
عوارض جانبی جدی آزیترومایسین نادر هستند. در صورت 

مواجهه با موارد زیر با پزشک خود تماس بگیرید:
- سینه درد یا ضربان قلب سریع تر یا نامنظم

رنگ  مدفوع  ها،  چشم  سفید  قسمت  یا  پوست  زردی   -
مشکالت  های  نشانه  توانند  می  اینها   - تیره  ادرار  پریده، 

کبدی یا کیسه صفرا باشند
- وز وز گوش )تینیتوس(، کم شنوایی موقتی، یا احساس 

ناپایداری در پاها )سرگیجه(
- درد شدید در معده یا پشت - اینها می توانند نشانه های 

هشدار دهنده التهاب پانکراس )پانکراتیت( باشند
- اسهال )احتماال با گرفتگی های عضالنی( که حاوی خون 
یا مخاط  بدون خون  اسهال شدید  با  اگر   - است  یا مخاط 
خود  پزشک  با  باید  نیز  شدید  مواجه  روز   4 از  بیش  برای 

صحبت کنید
واکنشآلرژیکشدید

شدید  آلرژیک  واکنش  یک  است  ممکن  نادر،  موارد  در 
)آنافیالکسی( به آزیترومایسین شکل بگیرد.

با مرکز اورژانس  با موارد زیر بالفاصله  در صورت مواجهه 
تماس گرفته یا به نزدیک ترین بخش اورژانس مراجعه کنید:

قرمز،  خارش دار،  است  ممکن  که  پوستی  راش  بروز   -
متورم، تاول زده یا پوسته پوسته باشد

- خس خس سینه
- احساس تنگی در سینه یا گلو

- دشواری در تنفس یا صحبت کردن
- تورم گلو، دهان، صورت، لب ها، یا زبان

به  و  داشته  آلرژیک شدید  واکنش  است یک  شما ممکن 
درمان فوری در بیمارستان نیاز داشته باشید.

چگونگیمقابلهباعوارضجانبی
برای رسیدگی به عوارض جانبی مصرف آزیترومایسین می 

توانید موارد زیر را مد نظر قرار دهید:
حالت تهوع - وعده های غذایی سبک و ساده مصرف کرده 
و از غذاهای سنگین و سرشار از ادویه طی دوره مصرف دارو 

پرهیز کنید.
اسهال یا استفراغ - به میزان زیاد مایعات، مانند آب مصرف 
کنید تا از کم آبی بدن جلوگیری شود. اگر با استفراغ مواجه 
هستید، جرعه های کوچک و مکرر مایعات را مصرف کنید. 
از  ادرار کمتر  به دفع  توان  بدن می  آبی  نشانه های کم  از 
حد عادی یا بوی قوی ادرار اشاره کرد. برای درمان اسهال 
یا استفراغ خود بدون مشورت با پزشک هیچ داروی دیگری 

مصرف نکنید.
دارید  انتظار  معمول  طور  به  که  هنگامی   - اشتهایی  بی 
با  کوچک تر  غذایی  های  وعده  بخورید.  غذا  باشید،  گرسنه 
بین  اگر  کنید.  مصرف  عادی  حالت  به  نسبت  بیشتر  تکرر 
وعده  میان  کردید،  گرسنگی  احساس  غذایی  های  وعده 
و  کالری  از  سرشار  مغذی  های  وعده  میان  کنید.  مصرف 
پروتئین مانند میوه های خشک و مغزدانه ها را مصرف کنید.

سردرد - استراحت کنید و به میزان زیاد آب بنوشید. در 
صورت نیاز با پزشک یا داروساز خود برای مصرف یک داروی 
هفته  یک  از  بیش  برای  سردرد  اگر  کنید.  مشورت  مسکن 

ادامه داشته یا شدید است با پزشک خود صحبت کنید.
احساس سرگیجه یا خستگی - اگر هنگام ایستادن سرگیجه 
دارید، سعی کنید آرام از جای خود بلند شوید یا بنشینید 
اگر احساس سرگیجه می کنید، دراز  بهتر شود.  تا حالتان 
بکشید تا دچار غش نشوید. سپس، بنشینید تا حالتان بهتر 
شود. هنگامی که سرگیجه دارید یا خسته هستید از رانندگی 
یا استفاده از ابزار یا ماشین آالت پرهیز کنید. از مصرف الکل 

پرهیز کنید زیرا می تواند حال شما را بدتر کند.
تغییرات در حس چشایی - اگر این شرایط شما را آزار می 

دهد با پزشک خود صحبت کنید.
بارداریوشیردی

بارداری  حین  معمول  طور  به  آزیترومایسین  مصرف 
از  بیشتر  آن  فواید  اگر  اما  شود.  نمی  توصیه  شیردهی  یا 
برای  را  دارو  این  باشد، پزشک شما ممکن است  خطراتش 

شما تجویز کند.
پزشک خود را از موارد زیر آگاه کنید:

- تالش برای باردار شدن
- بارداری

- شیردهی
تداخلباداروهایدیگر

خوبی  تعامل  آزیترومایسین  با  است  ممکن  داروها  برخی 
نداشته باشند. اگر داروهای زیر را مصرف می کنید، پیش از 

آغاز مصرف آزیترومایسین پزشک خود را آگاه کنید:
- ضداسیدها برای سوء هاضمه

- ارگوتامین یا دی هیدرو ارگوتامین برای میگرن
لخته  از  پیشگیری  و  خون  کردن  رقیق  برای  وارفارین   -

های خون
برای  که  داروهایی   - تاکرولیموس  یا  سیکلوسپورین   -
جلوگیری از واکنش بیش از حد سیستم ایمنی بدن تجویز 

می شوند
- کلشی سین برای نقرس

- دیگوکسین برای مشکالت قلبی
- ریفابوتین - یک آنتی بیوتیک

- نلفیناویر - دارویی برای اچ آی وی
مانند   - کلسترول  کاهش  برای  استاتین  داروی  یک   -

سیمواستاتین و آتورواستاتین
اگر دارویی مانند آمیودارون یا سوتالول را برای ضربان قلب 
این  از  را  پزشک خود  کنید،  )آریتمی( مصرف می  نامنظم 

شرایط آگاه کنید.
قلب  ضربان  بر  اوقات  گاهی  تواند  می  آزیترومایسین 
که  دیگر  داروهای  با  است  بهتر  رو،  این  از  باشد،  تاثیرگذار 

اثری مشابه دارند، مصرف نشود.
از جمله این داروها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- داروهای ضد افسردگی، مانند سیتالوپرام
مشکالت  درمان  برای  که  پریشی  روان  ضد  داروهای   -

سالمت روانی استفاده می شوند
مانند  استفراغ،  و  تهوع  حالت  ضد  داروهای  برخی   -

دومپریدون
- برخی آنتی بیوتیک ها، مانند موکسی فلوکساسین

ترکیب آزیترومایسین با درمان های گیاهی و مکمل ها
های  درمان  از  استفاده  برای  ای  شده  شناخته  مشکل 

گیاهی یا مکمل ها همراه با آزیترومایسین وجود ندارد.
ایمنی دارو

که  دیگری  داروی  گونه  هر  از  را  خود  داروساز  یا  پزشک 
یا  از جمله داروهای گیاهی، ویتامین ها  مصرف می کنید، 

مکمل ها آگاه کنید.  
توجه: معرفی دارو در رسانه، صرفاً جهت دانش افزایی است 
و به معنای توصیه یا تجویز نیست. مصرف هر گونه دارو با هر 

دوز، صرفاً باید با تشخیص و تجویز پزشک باشد.

به قلم 
محمد فتح نجات


