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کرمان میزبان مسابقات دو و میدانی قهرمانی

 نابینایان و کم بینایان کشور شد

معاون اداره کل میراث فرهنگی کرمان خواستار شد:

ورود سرمایه گذاران در حوزه صنایع دستی کرمان
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مدیر کل آموزش و پرورش کرمان خبر داد:

آغاز ثبت نام جشنواره

 تولید محتوای

 الکترونیکی رشد

گسترش فرهنگ 

اهدای عضو 

نیازمند فرهنگ سازی است

متن در صفحه دوم

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

عفو ۳۰۳ نفر

 از محکومان استان کرمان
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شركت فیتکو، با ٢٠ سال سابقه فعاليت
 در حوزه تامين تجهيزات صنايع معدني

جهت تاسيس دفتر خود در شهرستان سيرجان، در صدد جذب
همكار مهندس فروش در شهر سيرجان با مشخصات زير است :

* كارشناس مكانيك يا معدن با ٧ سال سابقه مرتبط
* آشنا با تجهيزات و ماشين آالت معد ني

* آشنا با صنايع معدني استان كرمان
* داشتن مهارت مذاكره و فرو ش

* تسلط به زبان انگليسي و نرم افزار آفيس
* امكان رفتن به ماموريت در داخل استان يا تهران 

عالقمندان رزومه خود را به Job@Fitco.ir ارسال فرمايند.

دعوت به همکاری

رییس جمهوری :

در همه استان ها از نقطه پیک عبور کرده ایم

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
مديرعامل جمعيت 

هالل احمر استان خبر داد:

راه اندازی سامانه آموزش مجازی

 جمعیت هالل احمر در کرمان

کرمان: گزارش »کرمان امروز« از استمرار تهدید آتش علیه طبیعت استان 

طبیعت استان خسته از تخریب و آتش

متن کامل در صفحه سوم

    هرسال بر اثر عوامل طبیعی و انسانی حجم قابل توجهی از جنگل ها و منابع طبیعی استان کرمان دچار حریق و یا تخریب می شود و این در حالی است که به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان با توجه به کاهش 
بارندگی ها طی پارسال و ابتدای امسال، مراتع و جنگل ها در شرایط خشک قرار گرفته و نسبت به سال های گذشته بیشتر در معرض حریق قرار دارند. طبیعت سرمایه ای است که از نسل های قبل به ما امانت 

سپرده شده و عجیب است این حجم از بی توجهی که موجب سرایت آتش و نابودی این فضای غیرقابل تکرار می شود و...
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معاون استاندار کرمان اعالم کرد:

تغییر ساعات

کار ادارات  

 در سراسر استان

بی احتیاطی باعث 

غرق شدن یک نفر 

در سد الله زار شد

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

دود ماینرها در چشم مردم

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )كركره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق كشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

كرمان- خيابان احمدی غربی 
 نبش كوچه ٢٧

3٢٢63134
٠93٠٧186654

مهندس ارساالن 
ديوان بيگی زند

کمبود برق در استان روایت »کرمان امروز« از اخطارهای مکرر مسئوالن درباره 
 و معضلی به نام ماینینگ رمزارز در فصل ُپرمصرف تابستان؛

  

  

  

  ي معدن عيصنا  زاتيتجه ني در حوزه تام تيسال سابقه فعال ٢٠با  تكو،يشركت ف

  در صدد جذب   ،رجانيسدفتر خود در شهرستان   سي جهت تاس 

  است:  ريبا مشخصات ز رجانيدر شهر س فروش  مهندس همكار

  سال سابقه مرتبط   ٧معدن با  اي كي كارشناس مكان-

  ي آالت معدن  ن يو ماش زات يآشنا با تجه-

  استان كرمان يمعدن  عيآشنا با صنا-

  داشتن مهارت مذاكره و فروش -

  س ي و نرم افزار آف ي سيتسلط به زبان انگل -

  تهران  ايدر داخل استان  تيامكان رفتن به مامور-

 . نديارسال فرما Job@Fitco.irرزومه خود را به  عالقمندان

مردم كرمان 25 سال است

 كه واقعیت را در 

»كرمان امروز« می خوانند

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان 
گفت: ساعت کاری ادارات از اول خرداد ماه از 

ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه آغاز می شود.
پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
اطالع رسانی استانداری کرمان، حمیده واعظی 

دولت  هیات  مصوبات  راستای  در  کرد:  عنوان 
در  برق  مصرف  بار  پیک  مدیریت  منظور  به  و 
ساختمان های اداری، ساعات کار ادارات سراسر 
خواهد  تغییر  ماه  خرداد  اول  از  کرمان  استان 

کرد.

تمامی  کار  ساعت  اساس  این  بر  افزود:  وی 
نهادها  اجرایی، سازمانها،  و دستگاه های  ادارات 
اول  از  استان  سراسر  دولتی  شرکت های  و 
خردادماه تا ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۶ 

و ۴۵ دقیقه صبح تا ۱۳ خواهد بود.

و  سرمایی  سیستم های  تمامی  کرد:  بیان  وی 
روشنایی بعد از ساعت اداری باید از مدار خارج 
شده و در صورت مصرف بعد از اتمام ساعت کار 
اداری، دستگاه های متخلف مشمول قطعی برق 

و جریمه می شوند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
به حوزه  ورود سرمایه گذاران  کرمان خواستار 
صنایع دستی استان کرمان شد و گفت: صنایع 

دستی دارای ارزش افزوده باالیی است.

کاظم حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با 
نبود زیرساخت های صنایع دستی  اشاره فراهم 
در استان کرمان اظهار کرد: سرمایه گذاران باید 
در این زمینه ورود کنند و ما هم از آنها حمایت 

می کنیم.
برای سرمایه  گذارانی  سرمایه  اخیراً  گفت:  وی 
سیرجان،  دستی  صنایع  حوزه  در  گذاری 
تمایل  ابراز  کرمان  پته  همچنین  و  شهربابک 

کرده اند.
حسین زاده بیان کرد: باید به گونه ای عمل شود 
اولیه صنایع دستی در شهرستان های  که مواد 

مورد نظر تأمین شود.

قلیان؛

نقطه شروع 

اعتیاد !

گفت:  کرمان  استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل 
به  مربوط  آمارهای  اجتماعی  کارشناسان  اذعان  به 
نباید  وجه  هیچ  به  اجتماعی  معضالت  و  مشکالت 
محرمانه باشد بلکه باید با اعالم درست و دقیق این 
آمار از نظرات علمی و کارشناسی صاحب نظران در 

رفع و کنترل آنان استفاده شود.
استان  بهزیستی  مدیرکل  زاده«  صادق  »عباس 
از سوءمصرف  پیشگیری  فرهنگی  در شورای  کرمان 
مواد مخدر استان کرمان با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در بحث گسترش و اشاعه فرهنگ پیشگیری 
اعتقاد  و  همسویی  کرد:  اظهار  اخیر  های  سال  در 
عمیق مسئوالن تاثیرگذار استان کرمان در خصوص 

اهمیت توجه و گسترش فرهنگ پیشگیری در سطح 
استان و از سوی دیگر اشراف کامل آنان به وضعیت 
موجود در سطح جامعه از موثرترین عوامل زمینه ساز 
اقدامات ارزشمند انجام شده در این حوزه بوده و بی 
تردید همچنان بستر عملکرد قابل قبول تر و موثرتر 

در آینده خواهد بود.
پیشگیری  فرهنگ  مشهود  و  قوی  ظهور  افزود:  وی 
است  جامعه  هر  اجتماعی  رفاه  و  الزامات سالمت  از 
در  اعتیاد  شیوع  کننده  نگران  میزان  متاسفانه  و 
شیوع  باالی  آمار  همچنین  و  زنان  و  نوجوانان  بین 
از  کشور  های  استان  از  برخی  در  مواد  سوءمصرف 
بحث  به  کافی  توجه  عدم  از   نشان  کرمان  جمله 

این  این مناطق دارد و بی تردید رفع  پیشگیری در 
معضل از وظایف قانونی و شرعی ما است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در ادامه بیان کرد: در 
دست داشتن ابزارهای قانونی و از سوی دیگر اشراف 
با  تا  است  غنیمتی  فرصت  موجود  مشکل  به  کامل 
بر کسب رضایت  قانونی خود عالوه  به وظایف  عمل 
خداوند قدم های موثر و ماندگاری در این زمینه برای 

جامعه برداشته شود.
باید  جاری  سال  در  ما  برنامه  مهمترین  گفت:  وی 
اشاعه فرهنگ پیشگیری و آگاه سازی در میان جامعه 

و خصوصا خانواده ها باشد.
در ادامه این جلسه »افزون« مدیر کل امور اجتماعی 

استانداری کرمان نیز اظهار کرد: به رغم تالش های 
اجتماعی،  معضالت  بحث  در  انجام شده  توجه  قابل 
استقرار  ابتدای  از  و  ایم  کرده  تلف  را  بسیاری  وقت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی عملکردهای احساسی 
غیر علمی و مقطعی ناکار آمد زیادی انجام شده است.

اجتماعی  کارشناسان  همه  اذعان  به  افزود:  وی 
اجتماعی  معضالت  و  مشکالت  به  مربوط  آمارهای 
اعالم  با  باید  بلکه  باشد  نباید محرمانه  به هیچ وجه 
درست و دقیق این آمار از نظرات علمی و کارشناسی 
شود  استفاده  آنان  کنترل  و  رفع  در  نظران  صاحب 
بعضا  و  کارآمد  نا  این شاهد عملکردهای  از  بیش  تا 

تشدیدکننده در این زمینه نباشیم.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمان

در بحث معضالت اجتماعی وقت بسیاری را تلف کرده ایم

معاون استاندار کرمان اعالم کرد:

تغییر ساعات کار ادارات در سراسر استان

معاون اداره کل میراث فرهنگی کرمان خواستار شد:

ورود سرمایه گذاران در حوزه صنایع دستی کرمان

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( انجمن در تاریخ شنبه ۱۴۰۰/۰۳/29 ساعت ۶ عصر در محل تاالر پالیز واقع در جاده 
تهران ابتدای بلوار راه آهن کوچه سوم به منظور انتخابات هیات مدیره برگزار می گردد. از کلیه اعضاء جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید ضمنا کسانی که تمایل 
به کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسین انجمن را دارند می توانند درخواست کتبی خود را به همراه سایر مدارک شامل )۱- کپی کارت ملی 2- کپی مجوز فعالیت یا کپی 
آخرین تغییرات شرکت ۳- کپی لیست بیمه یا قرارداد کار ۴- گواهی عدم اعتیاد ۵- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری( تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ به دفتر انجمن تحویل نمایند.

دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(:
۱- استماع گزارش دبیر انجمن 2- انجام انتخابات هیات مدیره و بازرسین 

هیات مدیره انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان کرمان 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
 انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان کرمان )ساتارا(

خبر
ساعات فعالیت بانک های کرمان 

اعالم شد
استانداری کرمان در اطالعیه ای، ساعات فعالیت بانک های این استان را اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، استانداری 
کرمان با صدور اطالعیه ای، به اعالم ساعات فعالیت بانک های این استان پرداخت.
بدین ترتیب، ساعات کار کلیه بانک های استان کرمان و ارائه سرویس به مشتریان 
از یکم خرداد ماه ۱۴۰۰ تا اطالع ثانوی، شنبه تا چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۳ و پنجشنبه 

۷:۱۵ تا ۱2 است.

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان خبر داد:

آغاز ثبت نام جشنواره تولید محتوای 

الکترونیکی رشد 
تولید  جشنواره  دهمین  در  نام  ثبت  گفت:  کرمان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
محتوای الکترونیکی رشد از 2۵اردیبهشت آغاز شده است و تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ 

ادامه دارد.
احمد  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دوره  دهمین  گفت:  کرمان  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل  نسب  اسکندری 
جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ تولید 
محتوای الکترونیکی درسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند های 
و  پرورش  و  ترغیب  و  برای شناسایی  مناسب  زمینه  ایجاد  یادگیری،  و  یاددهی 
مدرسان  معلمان،  دانشجو  معلمان،  توانمندی های  از  معنوی  و  مالی  حمایت 
تأمین  و  تولید  الکترونیکی،  یادگیری  تولید مواد و رسانه های  و دانش آموزان در 
محتوای الکترونیکی چندرسانه ای و رمزینه سریع پاسخ )QR Code( متناسب 
با نیاز دانش آموزان و معلمان، بارگذاری کلیه آثار راه یافته به بخش مسابقه در 
شبکه ملی مدارس ایران )رشد( و توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و 
محوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهره برداری از مواد و رسانه های یادگیری 

الکترونیکی برگزار می شود.
او افزود: عالقه مندان می توانند برای ثبت نام در این جشنواره به پایگاه اینترنتی 
https://www.roshd.ir/ مراجعه و پس از انتخاب گزینه جشنواره تولید محتوا، 
ابتدا شرایط ثبت نام و متن فراخوان را مطالعه و سپس فرم ثبت نام موجود در این 

سامانه را تکمیل کنند.
اسکندری نسب تصریح کرد: بارگذاری آثار برای این جشنواره، از تاریخ ۱۵ خرداد 

تا ۱۵ مردادماه انجام خواهد شد.

کرمان میزبان مسابقات دو و میدانی 

قهرمانی نابینایان 

و کم بینایان کشور شد
مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور، انتحابی تیم ملی نابینایان و کم بینایان 

ایران، تیرماه به میزبانی کرمان برگزار می شود.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
چهارمین نشست هیات رئیسه ورزش های نابینایان وکم بینایان استان کرمان 

در محل مجموعه ورزشی این هیات، با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
عباس صادق زاده رئیس هیات ورزش های نابینایان وکم بینایان استان کرمان 
در این نشست با اشاره به اینکه دور جدید هیئت بسیار خوب شروع شد، گفت: 
در همین چند ماه که از انتخاب هیات رئیسه جدید می گذرد، شاهد تحوالت 
خوبی در بخش های مختلف به ویژه در برآورده کردن توقعات ورزشکاران و 

همچنین استعداد یابی بوده ایم.
او افزود: در بخش بانوان عملکرد ها راضی کننده بوده است و این نشان می دهد، 

روند درستی را آغاز کرده ایم.
نگاه  اهدافمان  به  که  وقتی  تفاسیر،  این  تمام  با  کرد:  تصریح  زاده  صادق 

می کنیم، می بینیم، کار های نشده زیادی داریم.
او بیان کرد: در سال های گذشته در استعدادیابی گروه افراد دارای معلولیت 
در همه بخش ها و خصوصا نابینایان ظرفیت های بزرگی را از دست داده ایم؛ 
را در کشور  اول  استان کرمان حرف  معلولیت در  دارای  افراد  اگرچه ورزش 
می زند؛ اما ما سه برابر این افراد ظرفیت کشف نشده داریم که می توانند مدال 

آور باشند.
رئیس هیئات ورزش های نابینایان وکم بینایان استان کرمان گفت: من مطمئنم 
که از هر ۴۰ نفر ۶ نفر می توانند به صورت تخصصی وارد دنیای حرفه ای شوند 

و آن ۳۴ نفر دیگر هم آمادگی ورود به ورزش های همگانی را دارند.
صادق زاده خواستار تعیین تقویم ورزشی برای امسال شد و افزود: برای اینکه 
ورزشکاران و مربیان ما در اعزام های خارجی با مشکل زبان مواجه نباشند، یک 
دوره کالس آموزش زبان انگلیسی محاوره برای آن ها در نظر گرفته شده است.

او با تقدیر از موفقیت های ورزشکاران کرمانی که در قالب تیم ملی فوتبال ۵ 
نفره نابینایان )دوبازیکن، یک مربی، دو داور( در اردوی تیم ملی و رقابت های 
تدارکاتی با تیم روسیه خوش درخشیده اند، گفت: با تالش های صورت پذیرفته 
موفق شدیم میزبانی مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور، انتحابی تیم ملی 
نابینایان و کم بینایان کشور در تیرماه امسال را بر عهده بگیریم که امیدواریم 
با برنامه ریزی و تالش، سهمیه ورزشکاران کرمانی بیش از سایر استان ها باشد.

مورد  در  نظر  تبادل  و  بحث  به  رئیسه  هیات  اعضای  نشست،  این  ادامه  در 
مسائل مربوطه پرداختند و در انتها نیز به منظور تصدی ریاست هیات در چند 

شهرستان استان، رای گیری به عمل آمد.

 رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: ۳۰۳ نفر 
انقالب، سازمان قضایی  و  از محکومان محاکم عمومی 
نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی استان، همزمان با 
عید سعید فطر مورد عفو مقام معظم رهبری و تخفیف 

مجازات قرار گرفتند.
رهبر  کرد:  اظهار  خبر  این  تشریح  در  موحد«  »یداهلل 
قوه  رییس  پیشنهاد  براساس  اسالمی  انقالب  معظم 
قضاییه با عفو و تخفیف مجازات 2۱8۷ نفر از محکومان 
محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح 
این  از  و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند که 

تعداد ۳۰۳ نفر مربوط به استان کرمان بوده است.
عفو  از  استفاده  با  نفر   28۴ تعداد  این  از  افزود:  وی 
رهبری آزاد شده اند و مجازات اعدام دو نفر به حبس 

تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از رواط عمومی دادگستری 
استان کرمان، موحد تصریح کرد: همچنین در راستای 
عفو رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت عید سعید 
مشمول  نیز  کرمان  استان  محکومان  از  نفر   ۱۷ فطر، 

تقلیل مجازات شده اند.
اینکه  به  اشاره  با  رییس کل دادگستری استان کرمان 
بیشترین محکومان مشمول عفو رهبری براساس تعداد 
اند،  بوده  بم  و  کهنوج  کرمان،  های  زندان  به  مربوط 
گفت: عفو رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت عید 
بم،  کهنوج،  های  زندان  مددجویان  شامل  فطر  سعید 
بردسیر،  راور،  کرمان،  رفسنجان،  رودبارجنوب،  فهرج، 
کشکوئیه، انار، قلعه گنج، فاریاب و منوجان شده است.

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

عفو ۳۰۳ نفر از محکومان استان کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید علی توحیدی فرزند سید محمد جمال و زهرا بربسته فرزند سید اکبر )که طبق 
توضیحات شناسنامه نام خانوادگی بربسته به حسینی طاهر اصالح گردیده( هر کدام مالک 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 241 فرعی از 4861 اصلی بخش 1 کرمان بشماره سند 986319 
مورخ   136389 اسناد  موجب  به  و  گردید  تسلیم  و  صادر   292 و   315 صفحات   171 و   100 دفاتر 
1386/09/25 دفتر خانه 27 کرمان و 132096 مورخ 1386/03/21 دفترخانه 27 کرمان رهن بانک می 
باشد ضمن تسلیم دو برگ  استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت 
نامعلوم مفقود / از بین رفته و  درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 

معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1400/03/02

215 م/الف
عیسی حافظی فر 
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از راه 
اندازی سامانه آموزش مجازی این جمعیت به صورت 

پایلوت در استان کرمان خبر داد.
استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  فالح  رضا 
کرمان با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر، متولی 
برگزاری دوره های آموزش همگانی است، گفت: با 
توجه به اهمیت برگزاری دوره های آموزشی همگانی 
و آمادگی در برابر حوادث و سوانح به صورت مستمر 
و مداوم، اکنون در دوران اپیدمی کرونا نگرانی های 
مردم  آمادگی  میزان  کاهش  خصوص  در  زیادی 

بوجود آمده است.
او با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر با استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی، دوره های الکترونیک با عناوین 
»کرونا« و »آمادگی در برابر زلزله« برگزار کرده است، 
تصریح کرد: با همکاری و تعامل اداره کل اتباع و امور 
افزار تحت وب  نرم  استان کرمان،  مهاجرین خارجی 
جمعیت  همت  به  مجازی«  آموزش  »سامانه  آماده 

هالل احمر استان کرمان راه اندازی شد.
فرصت  افزار  نرم  این  اندازی  راه  با  کرد:  بیان  او   
قالب  در  آموزشی  محتواهای  انتشار  برای  مناسبی 

و  الکترونیکی  گواهینامه  صدور  مجازی،  فضای 
ارتقای سطح آمادگی جامعه به وجود خواهد آمد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: 
با برگزاری دوره مقدماتی امداد و کمک های اولیه از 
سامانه آموزش مجازی در استان کرمان رونمایی شد 
و امیدوارم با استفاده از ظرفیت دستگاه های استان 

بستر مناسبی برای آموزش در جامعه ایجاد کنیم.
این دوره ها در سامانه جامع آموزش  بیان کرد:  او 

جمعیت هالل احمر بر روی لینک:
 learn.khadem.ir قابل دسترسی است.

شدن  واژگون  علت  گفت:به  کرمان  اورژانس  رئیس 
 ۴۰ مرد  یک  متاسفانه  بردسیر  زار  الله  سد  در  قایق 
ساله جان باخت. دکتر صابری رئیس اورژانس کرمان 

گفت: عصر روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه، حدود ساعت 
۱۷ به علت واژگون شدن قایق در سد الله زار بردسیر 

متاسفانه یک مرد ۴۰ ساله جان باخت.

تیم  یک  فوراً  حادثه  گزارش  دریافت  با  افزود:  او 
فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شد.

او بیان کرد: ۴ مصدوم کودک این حادثه )شامل سه 

پس  سال   ۱۱ تا   ۴ سنی  رده  با  پسر(  یک  و  دختر 
عمومی  حال  با  پزشکی  فوریت های  خدمات  ارائه  از 
مساعد به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

راه اندازی سامانه آموزش مجازی جمعیت هالل احمر در کرمان

بی احتیاطی باعث غرق شدن یک نفر در سد الله زار شد



یکشنبه 2 خردادماه 11/1400 شوال 1442/ 23 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3440سه جامعه 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

رییس جمهوری :

در همه استان ها از نقطه پیک 

عبور کرده ایم
 

رییس جمهوری با بیان اینکه در همه استان ها از نقطه پیک 
کرونا عبور کرده ایم، گفت: مسیر ما کاهشی است مناطق 
قرمز بسیار محدود و بیشتر زرد و نارنجی است. باید تالش 
کنیم به طور کامل از این پیک خارج شویم و در عین حال 

وارد پیک جدید هم نشویم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت االسالم والمسلمین 
»حسن روحانی« شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: در آستانه پیروزی رزمندگان مان در خرداد سال ۶۱ 
هستیم، آزادی خرمشهر که پیروزی مهمی بود و در این ایام 
هم شاهد پیروزی ملت بزرگ فلسطین هستیم که پیروزی 

ارزشمندی بود.
 وی اظهار کرد: در ۱۰، ۱۲ روزی که میان ملت فلسطین 
و رژیم اشغالگر، درگیر بودند، همه ملت فلسطین یکپارچه 
بودند یعنی مردم کرانه غربی، غزه، اردوگاه های فلسطینیان 
در کشورهای دیگر و آنهایی که در منطقه ۱۹۴۸ زندگی 

می کنند، وحدت داشتند.  
یکپارچگی ملت  اینکه وحدت و  بیان  با  رییس جمهوری 
فلسطین و پاسخ قاطع غزه  به صهیونیست ها یک پیروزی 
اظهار داشت: همه ملت ها خوب عمل کردند.  بود،  بزرگ 
مردم در اروپا و آمریکا به خیابان آمدند اما برخی از کشورهای 
غربی مواضع نادرستی اتخاذ کردند، کشورهای اسالمی اکثرا 
مواضع خوبی داشتند البته از دنیای عرب انتظار بیشتری بود 

و برخی از آنها تا روزهای آخر ساکت بودند.  
رییس  دولت دوازدهم افزود: مقاومت یک ملت پیروزی به 
همراه دارد که نمونه آن، این بود که ملت فلسطین در برابر 
یک رژیم تا بن دندان مسلح که همه به آن کمک می کنند، 
پیروز شد. ما این پیروزی را به ملت مقاوم، صبور و مجاهد 

فلسطین تبریک می گوییم.  
روحانی با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در کشور تصریح 
کرد: ۱۵ ماه از شیوع کرونا گذشته است و در این مدت، 
روزهای سختی داشتیم. روزهای پیک بیماری، روزهایی که 
ویروس جهش یافته وارد کشور می شود و استانی را درگیر 
می کند، روزهای سختی است. به دنبال آن هم بقیه استان ها 

نیز درگیر می شوند.  
وی گفت: البته روزهای امیدوارکننده نیز داشتیم. روزهایی 
که مردم در سراسر جهان احساس کردند دانشمندان جهان 
به واکسن رسیدند که می تواند مانع خوبی برای مرگ و میر 
باشد و حتی اگر واکسیناسیون گسترده شود، مانع از گردش 

ویروس باشد، امیدوار کننده است.
رییس جمهوری ۱۵ ماه گذشته را ماه های آزمایش تاریخی 
برای ملت ها به ویژه ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: 
این ۱۵ ماه با جنگ اقتصادی همراه بود. وقتی این دو باهم 
ضمیمه شوند، چقدر دشوار است. کشورهایی که تحریم و 
محاصره اقتصادی نداشتند، خرید تجهیزات و دارو برایشان 
بود.  دشوارتر  چقدر  بودیم،  تحریم  در  که  ما  بود،  سخت 
کشوری که در تحریم نیست، می تواند به راحتی به اقشار 
و طبقات کمک  کند البته ما هم یاری کردیم ولی روزهای 

سختی بود.
روحانی در ادامه گفت: ملت ما در این ۱۵ ماه ملت پیروز 
بود و قطعا مدافعین سالمت گروه پیروز در کشور بودند. من 
شهادت می دهم که اعضای دولت در این ۱۵ ماه یک ساعت 
راحت نداشتند. همه وزیران و کارگزاران دولت در سراسر 
کشور که مسوولیت های ویژه داشتند، همه روز و در همه 
ساعت فعال بودند و دولت همه توان خود را برای این که 
رنج مردم کمتر شود و سالمتی مردم بهتر محافظت شود، 

به کار گرفتند.
عبور  چهارم  موج  از  کم  کم  که  خوشحالیم  افزود:  وی 
می کنیم. همه استان ها از نقطه پیک رد شده اند و مسیر 
ما کاهشی است. مناطق قرمز بسیار محدود است و کشور 
شرایط زرد و نارنجی دارد و باید تالش کنیم برای این که به 
طور کامل از این پیک خارج شویم در عین حال وارد پیک 

جدید هم نشویم.
می شویم  پیک  یک  وارد  وقتی  گفت:  جمهوری  رییس 
احساس  مردم  و  می شود  مراعات  خوب  دستورالعمل ها 
می کنند با یک خطر جدید روبرو هستند اما وقتی از پیک 
عبور می کنیم، یک اطمینان کاذب در جامعه ایجاد می شود 
آغاز  انگاری ها  سهل  و  می کند  پیدا  کاهش  پروتکل ها  و 

می شود و این مقدمه ای برای موج بعدی می شود.
به عهده  از همه بخش هایی که مسئولیت  روحانی گفت: 
در کسب  نظارت  بخش های  همه  بهداشت،  وزارت  دارند، 
و کارها، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می خواهم که همه 
در کنار هم قرار بگیریم و کاری کنیم که پروتکل ها بسیار 
دقیق اجرا شود و با افرادی که مراعات نمی کنند و متخلف 
هستند قاطعانه برخورد شود. اگر قاطعانه برخورد نکنیم با 

پیک جدید روبه رو می شویم.
وی افزود: بعد از ماه رمضان تا ماه محرم در این سه ماه 
معموال عروسی ها و جشن ها و دورهمی ها شروع می شود. به 
خصوص االن که تابستان هم هست، سفرها شروع می شود 
که همه اینها دست به دست هم می دهد و کار را سخت 
می کند و ما را دومرتبه با یک معضل دیگر مواجه می کند.  

در  هوا هم  دیگر گرمای  از طرف  رییس جمهوری گفت: 
تشدید این بیماری تاثیرگذار است چرا که به دلیل گرما  
مردم ناچار می شوند از کولر استفاده کنند و در و پنجره ها 
را ببندند و فرایند تعویض هوا دچار مشکل می شود بنابراین 
اول این ویروس در جاهایی که خیلی گرم است شروع به 

افزایش می کند.
روحانی با تاکید بر این که شرایط ما همچنان شکننده است، 
گفت: ویروس هندی ممکن است از یک استانی پیدا شود و 
مردم مبتال شوند و با موج جدید مواجه شویم، باید مراعات 
کنیم و حواسمان در مهمانی ها و دورهمی ها و سفرها و 
خریدها باشد و تا حتی االمکان محدود یا متوقف شود. همه 
جا باید پروتکل ها را به خوبی مراعات کنیم برای این که با 

مشکل جدید مواجه نشویم.

گزارش »کرمان امروز« از استمرار تهدید آتش علیه طبیعت استان کرمان:

طبیعت استان خسته از تخریب و آتش

اشاره: 
هر سال بر اثر عوامل طبیعی و انسانی حجم قابل توجهی 
از جنگل ها و منابع طبیعی استان کرمان دچار حریق می 
منابع  کل  مدیر  گفته  به  که  است  حالی  در  این  و  شوند 
پارسال  ها طی  بارندگی  کاهش  به  توجه  با  استان  طبیعی 
ابتدای امسال، مراتع و جنگل ها در شرایط خشک قرار  و 
گرفته و نسبت به سال های گذشته بیشتر در معرض حریق 
قرار دارند. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که درادامه  

قابل مطالعه است.
آتش سوزی یکی از عوامل مهم ایجاد اخالل در عرصه های 
منابع طبیعی  است و به عنوان یک آشفتگی بر ساختار و 
تاثیرات بسیار منفی دارد. تجدید حیات گونه های گیاهی 

تنها  نه  طبیعی  های  عرصه  و  ها  جنگل  در  سوزی  آتش 
خسارت غیر قابل جبران به جا می گذارد بلکه تهدید بزرگ  

برای زیستگاه های طبیعی حیات وحش است.
گرمای هوا و تابش خورشید سوزان در آخرین ماه فصل 
بهار به تهدید جدی مراتع و جنگل ها تبدیل شده که عرصه 
های مرتعی استان هم از آن مصون نمی مانند. این وضعیت 
اثر کوچک  در  که حتی  است  ای  گونه  به  اقلیمی  و  جوی 
ترین سهل انگاری ساکنان محلی و رهگذران، پوشش های 

گیاهی دچار آتش سوزی گسترده می شوند. 
هر ساله با شروع فصل گرما بخشی ازمراتع استان به دلیل 
کمبود امکانات، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات تخصصی 
این  ای  گونه  به  و  شوند  می  حریق  طعمه  حریق   اطفای 
موضوع همه ساله به تراژدی تلخ و سریال ادامه داری تبدیل 

شده که هرگز تمام شدنی نیست.
هم اکنون یک میلیون هکتار عرصه جنگلی و ۶/۲ میلیون 

استان مستعد آتش سوزی  هکتار عرصه مرتعی در سراسر 
است. در این شرایط رعایت نکردن نکات ایمنی و آتش گرفتن 
گیاهان خشکیده از گرما و تابش سوزان خورشید سبب آتش 
سوزی گسترده در این مراتع می شود لذا پیشگیری از حریق 
در این عرصه ها نیاز به مراقبت بیشتر از سوی شهروندان و 

فرهنگ سازی و اطالع رسانی گسترده دارد.
هشت  طی  که  دهد  می  نشان  موجود  آمارهای  برآیند 
سال گذشته سه هزار و ۴۲۰ هکتار از عرصه های جنگلی 
که  رفته  بین  از  اتش سوزی  دلیل  به  استان  این  مرتعی  و 
۲۰ درصد از ان عرصه های جنگلی بوده است که دلیل ۹۵ 
کرمان،  استان  مراتع  و  ها  های جنگل  آتش سوزی  درصد 

انسانی می باشد.

تهدید حریق
با توجه  به کاهش بارندگی ها طی پارسال و ابتدای امسال، 
مراتع و جنگل های کرمان نسبت  به سال های قبل، بیشتر 

در معرض حریق قرار دارند.
مهدی رجب زاده، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری 
آتش سوزی  باره گفت:  این  در  این هشدار  اعالم  با  استان 
در جنگل ها و مراتع موجب وارد شدن خسارت فراوان به 
خاک  گیاهی،  پوشش  نابودی  و  طبیعی  منابع  های  عرصه 
،موجودات زنده، آلودگی هوا و غیره می شوند که جبران این 
خسارت، بعضا غیر ممکن و یا با صرف هزینه های زیاد در 
بلند مدت میسر است. بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه در 

این خصوص در الویت قرار گیرد.

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  اینکه  بیان  با  زاده  رجبی 
آبخیزداری کرمان به منظور کاهش آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع استان و پیشگیری از حریق های احتمالی، جلسات 
متعدد کارگروه اطفای حریق تشکیل داده و برنامه ریزی و 
اقدامات الزم صورت گرفته است،تصریح کرد: اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیز داری استان کرمان  برای پیشگیری از آتش 
سوزی در سطح جنگل ها و مراتع استان، طرح پیشگیری و 

مهار اتش سوزی را تدوین کرده است. 
او ادامه داد: برخی از امکانات ضروری که  به همت سازمان 
به  است  شده  تامین  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
زودی در اختیار پاسگاه های ویژه حفاظت از منابع طبیعی 
شهرستان ها با اولویت شهرستان هایی که بیشترین حریق ها 
را  طی سال های گذشته در عرصه های طبیعی داشته اند، 

قرار می گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره 
به اینکه به تجهیزات و اعتبار بیشتر برای مدیریت اصولی 
یکی  اکنون  افزود:  هستیم،  پیگیری  درحال  که  است  نیاز 
در  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره  روی  فرا  دغدغه های  از 
باید  و  است  تجهیزات  و  امکانات  نیرو،  کمبود  زمینه،  این 
پاسگاه های ویژه حفاظت از منابع طبیعی مجهز به امکانات 

ضروری و نوین شوند.
او پیشگیری از آتش سوزی در طبیعت و مهار آتش، پس 
از وقوع حادثه را نیازمند همکاری همه دستگاه های دولتی 
و مشارکت مردم دانست و از کسانی که به طبیعت می روند 

درخواست کرد: از برافروختن آتش خودداری کنند.
او تصریح کرد: مردم می توانند از طریق تماس با شماره های 
رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ امداد جنگل و مرتع، هر گونه حریق 
اراضی ملی، قاچاق  در جنگل ها و مراتع، تخریب و تصرف 
چوب و محصوالت جنگل و مرتع، چرای غیرمجاز و غیره را 

به یگان حفاظت از منابع طبیعی استان اعالم  کنند
سخن آخر

نباید فراموش کنیم ما به طبیعت نیاز داریم و این موهبت 
الهی را باید حفظ و مراقبت کنیم. طبیعت امانتی است که 
از نسل های قبل به ما سپرده شده و در شرایطی که همگان 
باید نسبت به حفظ آن کوشا باشیم وقوع حریق بر پیکره 

زیبای طبیعت بر اثر بی احتیاطی دردآور است.

هرسال بر اثر عوامل طبیعی و انسانی حجم قابل توجهی از جنگل ها و منابع طبیعی استان کرمان 
دچار حریق و یا تخریب می شود و این در حالی است که به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان 
با توجه به کاهش بارندگی ها طی پارسال و ابتدای امسال، مراتع و جنگل ها در شرایط خشک 
قرار گرفته و نسبت به سال های گذشته بیشتر در معرض حریق قرار دارند. طبیعت سرمایه ای 
است که از نسل های قبل به ما امانت سپرده شده و عجیب است این حجم از بی توجهی که 

موجب سرایت آتش و نابودی این فضای غیرقابل تکرار می شود و...

و  ثبت 6002  شماره  به  سهامی خاص  کرمان شرکت  سازان  ارفع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه ملی 10860231529 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت : الف ( 
معامالت عقد قراردادهای پیمانکاری تا سقف 1/000/000/000 ) یک میلیارد ( ریال با صالحدید مدیرعامل 
ب( نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ج( نصب و عزل کلیه 
ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و 
معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها د( دریافت مطالبات شرکت 
و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ه( اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به 
دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش 
، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون 
اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف حاشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای 
دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراًتعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در 
ماهیت دعوی و خواه به امری که کاماًلقاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث 

و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال 
از دادگاه های اعضای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی تعقیب عملیات 
اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد و( تعیین میزان استهالک ها ز( 
تنظیم خالصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1137006(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس شرکت سهامی خاص به 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  شماره ثبت 1951 و شناسه ملی 10860546109 
العاده مورخ 1399/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- انجام امور پیمانکاری آشپزخانه 
و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران،مهمانسرا،هتل و موارد مشابه و انجام خدمات عمومی 
از  اعم  کشاورزی  حوزه  به  مربوط  پیمانکاری  امور  کلیه  انجام  آبدارخانه  خدماتی  امور  تنظیفات  شامل 
کشاورزی،طراحی،نظارت،احداث  های  فراورده  و  محصوالت  برداشت  و  اراضی،کاشت،داشت  تسطیح 

از  اعم  کشاورزی  های  نهاده  تهیه  و  آوری  تولید،فن  به  مربوط  امور  و  سبز  فضای  و  باغات  اجرای  و 
پزشکی،  نباتات،گیاه  زراعت،اصالح  به  مربوط  های کشاورزی،امور  نهاده  سایر  و  آفات  دفع  کود،سموم 
داری  ،مرتع  ،آبیاری، جنگلداری  شناسی  گیاهی،اقتصاد کشاورزی،باغبانی،حشره  های  آفات،بیماری  دفع 
اراضی  و  باغات  احداث  و  آب،ژنتیک  انتقال  های  فاضالب،کانال  و  آب  زیست،زهکشی  محیط  ،حفظ 
کشاورزی و واحدهای تولیدی و تحقیقاتی و صنعتی کشاورزی، واردات و صادرات نهاده های کشاورزی 
و طراحی،احداث و مشارکت در سردخانه های باالی صفر و زیر صفر و تجهیزات مربوط به امور باغبانی و 
کشاورزی،تولید و توزیع خشکبار و ایجاد گلخانه ها و تولید و تکثیر گل های زینتی و آپارتمانی و گیاهان 
دارویی و تهیه و تدارک مواد اولیه،وسایل نقلیه و ماشین آالت و ادوات کشاورزی مورد نیاز امور مربوط 
به دامپروری شامل:طیور،گاوداری،زنبورداری و گوسفند داری،شیالت و آبزیان و نظایر آن تامین نیروهای 
کارگری ساده متخصص و نیمه متخصص در زمینه های مختلف اعم از کشاورزی،خدمات فنی،مکانیکی
،تاسیساتی،مشاوره،نظارت،مواد غذایی و غیره برای شرکتهای دولتی،تعاونی،خصوصی و سایر ارگان های 
ذیربط انجام کلیه خدمات مربوط به خدمات شهری شامل تنظیف معابر،جمع آوری و حمل و تفکیک و 
المللی تخصصی و غیر  بین  از مبدا تا مقصد شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و  بازیافت زباله 

تخصصی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی انجام کلیه امور مربوط 
به حمل و نقل درون شهری و جابجایی کلیه کاالها و مواد صنعتی، غیر صنعتی،معدنی،تجاری و غیر تجاری 
انجام کلیه امور مربوط به خدمات نظافت و تمیزکاری کلیه ساختمانها،تجهیزات و تاسیسات ،دستگاه ها و 
ماشین آالت اعم از صنعتی،غیر صنعتی،معدنی،تجاری و غیر تجاری فعالیتهای جامع پیمانکاری،ارائه خدمات 
مهندسی،طراحی،مشاوره،اجرا و نظارت در پروژه های صنعتی،غیر صنعتی،عمرانی،ساختمانی،معدن کاری و 
غیره انجام خدمات انبارداری،بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای،توزیع و فروش کلیه مواد، محصوالت و 
کاالها تهیه و اجرای انواع داربست ها اعم از فلزی و غیره انجام واردات و صادرات در ارتباط با کلیه موارد 
به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد( ب- محل شرکت در واحد ثبتی رفسنجان به آدرس شهرستان رفسنجان ، بخش مرکزی 
، شهر مس سرچشمه، محله یاس ، کوچه ))فرعی 1(( ، کوچه یاس 6 ، پالک 11 ، طبقه همکف کدپستی 
7731753443 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )1137004(

مادر اسفراینی دو کودک خود را کشت

برای کمترشدن عوارض کرونا آسپرین بخوریم؟

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی خراسان شمالی از 
دستگیری مادری که دو کودک خود را در اسفراین به 

قتل رسانده بود خبر داد.
سرهنگ سجاد نامور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
در پی اعالم خبری مبنی بر وقوع یک مورد گازگرفتگی 
در یکی از مناطق حاشیه شهر اسفراین، بالفاصله عوامل 
گشت انتظامی به همراه نیروهای امدادی و اورژانس به 

محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه ۲ کودک خردسال 
اورژانس  به  اهالی محل  که مسموم شده بودند توسط 
داده  انتقال  اسفراین  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان 
می شوند، افزود: متاسفانه این دو کودک به علت شدت 

مسمومیت در بیمارستان فوت می کنند.
با  شمالی  خراسان  انتظامی  فرمانده  اجتماعی  معاون 
بیان اینکه ماموران انتظامی در حین بازدید از صحنه، 
متوجه تعدادی قرص برنج که بر زمین پراکنده شده بود 

می شوند، تصریح کرد: با وجود مستنداتی که در صحنه 
احتمال  اینکه  به  ماموران  ظن  شد،  کشف  و  مشاهده 

قتل در این رابطه وجود داشته باشد بیشتر می شود.
این مقام انتظامی افزود: با توجه به مستندات موجود، 
تحقیقات پلیسی در این رابطه آغاز که در نهایت پرده 
از راز یک قتل هولناک برداشته و مشخص می شود که 

قاتل در کمال ناباوری مادر این دو کودک بود.
سرهنگ نامور با بیان اینکه جسد دو کودک خردسال 

منتقل  قانونی  پزشکی  به  قضائی  مقام  هماهنگی  با 
می شود گفت: مادر این دو کودک که خودش نیز بعد 
از وقوع قتل اقدام به بلعیدن مقدار زیادی شیره تریاک 
به قصد خودکشی کرده بود برای انجام اقدامات پزشکی 

تحت الحفظ به بیمارستان منتقل می شود.
وی با تاکید بر اینکه تحقیقات کماکان در این رابطه 
ادامه دارد، خاطرنشان کرد: نتیجه تحقیقات پلیسی بعد 

از تکمیل پرونده منتشر می شود.

توضیحاتی  بیان  به  عفونی  بیماری های  متخصص  یک 
درخصوص مصرف آسپرین برای جلوگیری از ابتال به کرونا 
عفونی،  بیماری های  متخصص  مردانی  مسعود  پرداخت. 
اظهار کرد: ۸۰ تا ۸۵ درصد موارد مربوط به بیماری کرونا 
به صورت بدون عالمت و یا کم عالمت هستند که داروی 

خاصی برای آن ها نیاز نیست.
او با اشاره به اینکه هر بیماری ممکن است عوارضی داشته 
باشد، گفت: همه عوارض ناشی از بیماری های خاص منجر 
به مرگ نمی شود، آمبلی اگر در سطح وسیع انجام شود، 
ممکن است منجر به مرگ فرد شود ولی بروز این عارضه 

شایع نیست.
که  بیمارانی  گفت:  عفونی  های  بیماری  متخصص  این 
فرم شدید کرونا را دارند در بیمارستان بستری می شوند و 
داروی ضد انعقاد به آن ها تجویز می کنیم ، لذا به افرادی که 
بیماری کرونا دارند پس از ترخیص از بیمارستان داروی ضد 

انعقاد تجویز می شود.
او اظهار کرد: افرادی که به سرطان و بیماری های خاص 
و صعب العالج دچار هستند در صورتی که به دلیل بیماری 

کرونا در بیمارستان بستری شده باشند، پس از ترخیص به 
آن ها داروهای ضد انعقاد می دهیم تا دچار آمبولی نشوند.

بیمارستان  از  که  بیمارانی  باید  اینکه  به  اشاره  با  مردانی 
معالج  طبیب  به  بعد  هفته  دو  یا  یک  می شوند  مرخص 

به  یا  انعقاد  ضد  داروهای  کرد:  اظهار  کنند،  مراجعه  خود 
صورت قرص و یا به صورت تزریقی هستند، آمبولی بیماری 
ناشناخته نیست، خانم هایی که قرص جلوگیری از بارداری 
لذا  هستند،  آمبولی  خطر  معرض  در  می کنند  استفاده 

افرادی که دچار بیماری های خاص و صعب العالج هستند 
داروهای ضد  از  باید  و  دارند  قرار  آمبولی  در معرض خطر 

انعقاد استفاده کنند.
این متخصص بیماری های عفونی گفت: توصیه به مصرف 
آسپرین برای جلوگیری از بیماری کرونا نمی کنیم، مصرف 

خودسرانه آسپرین می تواند منجر به خونریزی معده شود.
واکسن  خصوص  در  که  هایی  نگرانی  به  اشاره  با  او 
آسترازنکا ایجاد شده  است، گفت: سازمان جهانی بهداشت 
برای تزریق واکسن آسترازنکا استفاده از آسپرین را توصیه 
نمی کند، یکی از واکسن هایی که ایجاد لخته کرده واکسن 
آسترازنکا است ،لذا خیلی ها مراجعه می کنند و می گویند 
واکسن،  تزریق  از  قبل  آیا  بزنیم  واکسن  می خواهیم  که 
داروی ضد انعقاد مصرف کنیم ، پاسخ این است که نباید 

خودسرانه اقدام به مصرف داروهای ضد انعقاد کرد.
را  آسپرین  که  گویم  می  طبیب  عنوان  به  افزود:  مردانی 
نباید به صورت خودسرانه استفاده کرد اما بیماران کرونایی 
استفاده  انعقاد  داروهای ضد  از  باید  ترخیص حتماً  از  پس 

کند.
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از اخطارهای مکرر مسئوالن درباره کمبود برق در استان و معضلی به نام ماینینگ رمزارز در فصل پُرمصرف تابستان؛

دود ماینرها در چشم مردم

گسترش فرهنگ اهدای عضو نیازمند فرهنگ سازی است

چند سالی است که پدیده استخراج رمزارز در ایران بیش 
از سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته است. پدیده ای 
درآمدزا که البته در کشورما جرم محسوب می شود. جرم از 
این جهت که با برق خانگی کار استخراج انجام می شود و 
این یعنی انجام یک فعالیت اقتصادی با یارانه مسکونی که 
در همه جای دنیا جرم محسوب می شود. در ایران نیز این 
فعالیت با استفاده از برق مسکونی جرم و البته با استفاده 
از برق تجاری به صرفه نیست. نکته ای که باعث می شود 
ماینرهای ایرانی بیشتر عالقه به برق دزدی داشته باشند و 
از برق ارزانی که برای مردم عادی در نظر گرفته شده است 
استفاده کنند، تخلفی که متاسفانه دودش به چشم مردم می 
رود و پولش به جیب ماینرها. محمد سلیمانی، مدیرعامل 
خاموشی  وضعیت  درباره  کرمان  شمال  برق  توزیع  شرکت 
های تابستان شمال استان کرمان گفته است: »همواره در 
تابستان ها مصرف برق افزایش پیدا می کند. البته از اکنون 
نمی توان برای تابستان پیش بینی کرد که چه اتفاقی رخ 

صرفه  برای  را  خود  های  ظرفیت  همه  باید  اما  دهد.  می 
جویی و مصرف بهینه برق به کار بگیریم و خاموشی ها به 
وضعیت مصرف مردم و تولید نیروگاه ها بستگی دارد. اگر 
مجبور به مدیریت اضطراری در شرایط خاص بودیم قطعا از 
طریق سایت اطالع رسان شرکت توزیع برق شمال استان 
اطالع رسانی  به مشترکین  "برق من"  اپلیکیشن  و  کرمان 
می شود. امسال متاسفانه میزان بارندگی در استان کرمان 
کاهش چشمگیری داشت، بنابراین نیروگاه های برق آبی ما 
با مشکل روبه رو هستند و تولید برق نسبت به سال قبل 
کاهش یافته است و مراکز استخراج رمز ارزها یکی از چالش 
متاسفانه  است.  امسال  در  برق  توزیع  های  شرکت  های 
دستگاه های ماینر )رمز ارزها( تراز انرژی را به هم زده اند 
و باید بدانید که هر دستگاه رمزارز به اندازه یک کولر گازی 
برق مصرف می کند و وقتی چند دستگاه استخراج رمز ارز 
در کنار یکدیگر قرار می گیرند مصرف باالیی در آن نقطه 
ایجاد می کند. ماینرهای مجوزدار در شرایط اضطراری ملزم 
به قطع برق هستند و هموطنان می توانند با معرفی مراکز 
غیرمجاز استخراج رمز ارزها پاداش دریافت کنند. امسال اگر 
صرفه جویی نداشته باشیم و تراز تولید و مصرف انرژی به 
هر دلیل به هم بخورد مجبوریم به سمت مدیریت اضطراری 

بار و خاموشی ها برویم«
برق  توزیع  و  مصرف  باید  که  است  مدیری  اینها سخنان 
را در شمال استان کرمان مدیریت کند. به خوبی می توان 

در این سخنان متوجه شد که امسال بیش از هر سال دود 
رفت.  خواهد  عادی  مردم  چشم  به  غیرقانونی  ماینرهای 
تنها موضوع مضر در حاشیه ماینینگ و ماینرهای  این  اما 
از پیش  کرمانی نیست. تهدید دیگری که این روزها بیش 
پیشرفت و اقتصاد استان را نشانه رفته است؛ تبدیل شدن 
کارخانه های کرمانی به مزارع ماینینگ است. اتفاقی تاسف 
بار که آینده استان را نابود خواهد ساخت. در همین شهرک 
های صنعتی شهر کرمان بسیار خبر به گوش ما خبرنگاران 
رسیده است که کارخانه ها پرسنل خود را اخراج کرده اند 
و با نصب دستگاه ماینینگ از برقی که سابق بر این استفاده 
اتفاقی  استفاده می کنند،  ماینینگ  برای  امروز  می کردند 
که  مواردی  در  زیرا  نیست.  هم  ردیابی  قابل  متاسفانه  که 
مسئوالن متوجه استخراج رمزارز می شوند، روند به گونه ای 
است که ناگهان مصرف برق یک خانه و یا مکان چند ده برابر 
و یا چند صد برابر می شود و اینگونه سیستم نظارتی متوجه 
اینگونه  وضعیت  ها  کارخانه  درباره  اما  شود.  می  موضوع 
باالیی  بسیار  این مصرف  بر  و کارخانه ها که سابق  نیست 
داشتند امروز همان مصرف را دارند، اما نه در مسیر تولید و 
اشتغال زایی. مسئوالن باید در این زمینه با دقت بیشتری 
بازرسی ها و نظارت ها را انجام دهند تا اینگونه نباشد که 
دود درآمدزایی افرادی خاص به چشم مردم محروم کرمان 
بازرسی  و  نظارتی  سیستم  که  بهتر  فردایی  امید  به  برود. 

استان کرمان در حداکثر توان و اطمینان خود قرار گیرد.

پیوند اعضا یکی از بزرگترین پدیده های پزشکی سده 
انسان  هزاران  به  دوباره  جان  می تواند  که  است  حاضر 
نیازمند بدهد در ایران این اقدام نسبت به کشورهای دیگر 
ایران  در  امر  این  بنابراین  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر 
نیازمند فرهنگ سازی گسترده است تا آن فرهنگ به رفتار 

در جامعه تبدیل شود.
مرگ اتفاق غم انگیزی است، به هر طریق و در هر سن و 
سالی که اتفاق بیفتد، این وابستگان هستند که بزرگترین 
ضربه را حس می کنند. جای شخصی که سال ها کنارشان 
بوده، یکباره خالی می شود و چه احساس بدی است اگر 
این جای خالی، بدون پیش زمینه و در جوانی اتفاق بیفتد. 
در میان انواع مرگ، مرگ مغزی ناباورانه تر است. تصادف 
مرگ  دچار  فرد  می شود،  باعث  که  است  عاملی  مهم ترین 
دچار  مغز  اما  کند  می  کار  بدن  اعضای  همه  شود.  مغزی 
برنمی  زندگی  به  هرگز  فرد  حالت  این  در  و  شده  مرگ 
البته  گردد. در این بین اهدای عضو شاید عاقالنه ترین و 
انسانی ترین کاری باشد که خانواده بیمار مرگ مغزی می 
توانند انجام دهد. کاری که به زبان، ساده است اما در نهایت 
ممکن است نتیجه ای که مطلوب پزشکان و جامعه است، 
ایران  تنها مختص  البته  این وضع  باشد.  نداشته  به همراه 
نیست. در تمام دنیا و در بسیاری از کشورها افراد به راحتی 

راضی به اهدای عضو نمی شوند.
دم  ولی  یا  فرد  یک  که  است  معنی  این  به  عضو  اهدای 
او اجازه می دهد تا بافت ها یا اعضای سالم او به شخص 
دیگری برای پیوند اهدا شود که این پیوند می تواند زمانی 
که فرد زنده است یا پس از مرگ او صورت گیرد. پیوندهای 
متداول عبارتند از: کلیه ها، قلب، کبد، پانکراس، روده، ریه 
ها، استخوان، مغز استخوان، پوست و قرنیه. برخی از ارگان 
ها و بافت ها را می توان زمانی که شخص اهداکننده زنده 
است به شخص دیگری پیوند زد مانند یکی از کلیه ها یا 
بخشی از کبد اما در بیشتر موارد اهدای عضو زمانی صورت 
می گیرد که فرد اهداکننده دچار مرگ مغزی شده باشد. 
در ایران و به دلیل اهمیت و ترویج فرهنگ اهدای عضو، ۳۱ 
اردیبهشت ماه به عنوان »روز ملی اهدای عضو« نامگذاری 

شده است. اهدای عضو نماد فداکاری و ایثار خانواده های 
ایرانی برای نجات بیماران است و افزایش آمار اهدای عضو 
توسط مردم ایران نسبت به سال های گذشته نشان از این 

ویژگی مردم نوع دوست کشور دارد.  
نخستین موفقیت ایرانی ها در پیوند اعضا

قدیمی ترین اشاره ها به پیوند اعضا در ایران برمی گردد به 
اشاره ابو علی سینا به بخیه اعصاب و نوشته سیداسماعیل 
اعالم  آن  در  که  خوارزمشاهی  ذخیره  کتاب  در  جرجانی 
استخوان  جای  به  سگ  استخوان  جایگزینی  که  کرده 
شکسته انسان باعث التیام می شود اما نخستین پیوند اعضا 
با امکانات و تکنولوژی های جدید قدمت طوالنی ندارد در 
در  قرنیه  و  ریه  کبد،  قلب،  کلیه،  پیوند  نخستین  به  ادامه 

ایران اشاره می کنیم.
موفق ترین  دارای  خاورمیانه،   کشورهای  میان  در  ایران 
در  ایران  در  کلیه  پیوند  نخستین  است،  کلیه  پیوند  برنامه 
۱۳۴۶خورشیدی توسط دکتر سنادی زاده در دانشگاه شیراز 
انجام شد. طی دوازده سال بعد یعنی تا زمان پیروزی انقالب 
اسالمی -۱۳۴۶ ۱۳۵۷خورشیدی مجموعاً حدود ۱۰۰ پیوند 
انجام  تهران  و  شیراز  در  تخصصی  مراکز  در  ایران  در  کلیه 
در  بار  نخستین  برای  کبد  پیوند  کلیه،  پیوند  بر  عالوه  شد 
شیراز  نمازی  بیمارستان  در  و  ایران  در  خورشیدی   ۱۳۷۲
به  شد  انجام  وی  همکاران  و  حسینی  ملک  دکتر  توسط 
پزشکان  ایران،  پزشکی  نظام  روزافزون  های  موفقیت  دنبال 
بار  نخستین  برای  را  قلب  پیوند  عمل  توانستند  ایرانی  توانا 
در ۱۳۷۲ خورشیدی در تبریز انجام دهند، سپس یک مورد 
در شیراز و همزمان در بیمارستان شریعتی تهران در همان 
ایران در سال  در  ریه  پیوند  پذیرفت. نخستین  سال صورت 
۱۳۸۰ خورشیدی و نخستین پیوند همزمان قلب-ریه درسال 
۱۳۸۱خورشیدی در بیمارستان امام خمینی تهران انجام شد. 
دکتر  بیمارستان  ۱۳۶۹در  سال  از  که  استخوان  مغز  پیوند 
شد،  انجام  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  وابسته  شریعتی 
از موفق ترین اقدامات پیوند در کشور بود، همچنین در ایران 
برای نخستین بار پیوند قرنیه در سال ۱۳۱۴ خورشیدی در 
بیمارستان فارابی تهران توسط پروفسور شمس انجام شد و 

سپس توسط دکتر پیروز دنبال گردید. 
 فتاوی مراجع مبنی برجواز پیوند

نجات جان  برای  اهمیت فوق العاده ای  اسالم،  دین مبین 
انسان ها قائل است. چنانچه در قرآن کریم در سوره مبارکه 
مائده آیه ۳۲ به تصریح اشاره شده است که "هرگاه شخصی 
باعث بقای نفسی شود مانند آن است که باعث نجات جان 

تمام انسان ها شده است".
مبنی  شیعه  مراجع  و  علماء  فتاوی  اساس صدور  این  بر 
داشته  پیوند  امر  پیشرفت  در  موثری  نقش  پیوند  برجواز 
است. امام خمینی )ره(  در سال ۱۳۶۸ خورشیدی در پاسخ 
به استفتا جواز پیوند اعضا از فردی که دچار مرگ مغزی 
فرموده اند:  است  برگشت  غیرقابل  و حیات وی  است  شده 
دیگری  انسان  حیات  چنانچه  مذکور  برفرض  »بسمه تعالی 
متوقف بر این باشد با اجازه صاحب قلب یا کبد و امثال آن 
جایز است«. همچنین تدوین و تسریع قانون هم موجب شد 
این پیشرفت ها سرعت بیشتری یابد و قانون اهدای عضو از 
به صورت  نگهبان  طرف مجلس شورای اسالمی و شورای 

امری قانونی درآمد.
ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو در ایران

علیرغم پیشینه تاریخی و فرهنگی و جایگاه واالی کمک 
به هم نوع در کشور آمار اهدای عضو در افراد مبتال به مرگ 
مغزی به سطح قابل قبولی نرسیده است این در حالی است 
انتظار پیوند اعضا  از بیمارانی که در  که سالیانه ۲۵درصد 
پیدا نشدن عضو جان خود  به دلیل  در کشورمان هستند 
را از دست می دهند و اگر ۲۰درصد از افراد مرگ مغزی 
کشورمان اعضای خود را اهدا کنند تمامی بیماران در انتظار 
فرهنگ  بنابراین گسترش  می شود.  تامین  نیازشان  پیوند 
به  فرهنگ  آن  تا  است  فرهنگ سازی  نیازمند  اهدای عضو 
رفتار در جامعه تبدیل شود تا خانواده هایی  که در شرایط 
اعضای  اهدای  به  رضایت  برای  تصمیم گیری  حساس 

عزیزشان هستند راحتتر نسبت به آن اقدام کنند.
عضو  اهدای  فرهنگ  ترویج  زمینه  در  دیگر  کشورهای   
فعالیت هایی را انجام داده و تدابیر ویژه ای در این خصوص 
برای  را  آمادگی  توان  می  سازی  فرهنگ  با  اند.  اندیشیده 

تمایل به اهدای عضو بیشتر کرد که یکی از راهکارهای آن 
پرداختن به این مساله در رسانه ها و به شیوه هایی است که 
آگاهی های افراد را در زمینه مرگ مغزی، کما و تفاوت های 
آن دو با هم باال ببرد و قطعا برای رسیدن به نتایج مطلوب 
در برنامه هایی که با موضوع اهدای عضو ساخته می شوند 
باید از پزشکان و کارشناسان مجرب در این حوزه استفاده 
شود زیرا اطالع رسانی نادرست نتیجه و اثرات مخربی در 
اقدامات مثبت در این  از  بر خواهد داشت. همچنین یکی 
راه صدور کارت اهدای عضو بود این اقدام یکی از بزرگترین 
عضو  اهدای  فرهنگ  ارتقای  زمینه  در  فرهنگی  نمادهای 
می باشد. از زمان راه اندازی واحدهای فراهم آوری اعضای 
پیوندی در ایران، مراکز مختلفی شروع به ثبت نام و صدور 
اول  ماه های  و  روزها  در  اگرچه  کردند  عضو  اهدای  کارت 
تعداد ثبت نام به بیش از ۱۰۰ نفر در ماه نمی رسید، اما 
تعداد  نفس،  برگزاری جشن  و  فرهنگی  تبلیغات  شروع  با 
بیشتری از مردم نیک اندیش ایران با این امر مقدس آشنا 
شدند و تعداد افراد متقاضی کارت اهدای عضو روز به روز 
آگاهِی  افزایِش  با  تواند  ایرانی می  بنابراین هر  بیشتر شد. 
زمینه  در  اطالعات جامعه  باالبردن سطح  دیگران،  و  خود 
مرگ مغزی و اهدای عضو، گرفتن کارت اهدا و شرکت در 
طرح سفیران به ترویِج فرهنِگ اهدای عضو کمک شایانی 

کند.
البته پیوند اعضا نیز مانند همه  علوم جدید در کنار مزیت 
ها، چالش هایی را نیز برای افراد جامعه به وجود آورده است 
در همین راستا قانون گذار برای حمایت متقابل از حقوق 
اعضای جامعه، قوانین و مقرراتی را وضع کرده است. پیوند 
اعضا به عنوان ره آوردی نوین، در کنار حیات بخشیدن به 
جان هزاران انسان، اسباب جرایم گوناگونی از جمله: قتل، 
سرقت، آدم ربایی برای اعضا و مهم تر از همه قاچاق اعضا 
را در جوامع انسانی سبب شد. تنها آمار مربوط به آدم ربایی 
و قاچاق اعضا در کشورهای مختلف سهم بسزایی از جرایم 
علیه جسمانیت انسان را نشان می دهد که متاسفانه بیش 

تر قربانیان آن زنان و کودکان هستند.
منبع: ایرنا
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