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چهار صفحه    1000 تومان سه شنبه 11 خردادماه 20/1400 شوال 1442/ 1 ژوئن 2021/سال بیست و ششم شماره 3447

با تشکیل گروه های نظارت و ارزیاب آغاز شد؛ 

رصد و پایش برق مصرفی دستگاه های اجرایی کرمان

 برخورد با تیر چراغ برق، جان یک کرمانی را گرفت
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رییس پلیس راه شمال کرمان خبر داد:

برخورد قاطع

 با سرعت غیر مجاز

 در جاده ها

تیر سهمگین

 دخانیات 

بر پیکر جامعه

متن در صفحه دوم

مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد:

خسارت  بیش از233  میلیاردی طوفان 

کشاورزی استان و سیل به بخش زیربنایی و 

2

شایعه فوت ناشی

 از واکسن کرونا واقعیت ندارد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
رییس کل دادگستری استان کرمان : 

قاضی در کشف حقیقت 

جدیت و در اجرای حق 

و عدالت قاطعیت داشته باشد

کووید19؛ کودکان به خاطر  کسیناسیون  کارشناسان بهداشت نسبت به عواقب به  تاخیر انداختن وا روایت »کرمان امروز« از توصیه مهم و جدی 

تهدید بی صدای سرخک در هیاهوی کرونا

متن کامل در صفحه سوم

   در یک ماه گذشته مواردی از درگیری کودکان به عفونت تنفسی سرخک در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان که در همسایگی استان کرمان به سر می برند، گزارش شده است و نشان دهنده این 
است که استان کرمان در معرض خطر ورود مجدد بیماری سرخک می باشد. از این رو کارشناسان بهداشت و درمان استان کرمان ضمن ابراز نگرانی از شیوع مجدد بیماری سرخک و نگرانی از ورود آن به استان 

و سایر شهرها از مردم خواسته اند به خاطر ترس از ویروس کرونا، واکسیناسیون کودکان خود را به تاخیر نیندازند تا این خطر هولناک باعث تهدید سالمت کودکان استان نشود و....
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معاون شهردار کرمان عنوان کرد:

اختصاص 600 نقطه

کرمان برای نصب  شهر 

 تبلیغات انتخاباتی

کامیونت 

غ قاچاق حامل مر

 در بم توقیف شد

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

آگهی مزایده 
بنیاد مستضعفان
 استان کرمان 

فروش امالک بصورت نقد و اقساط

 با تخفیف ویژه

تلفن  : 32516933-32516705

) 034(32516240 

شرح در صفحه 3

آگهی شناسایی پیمانکار 4- 1400آگهی مزایده
 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت انجام عملیات خاکی با ماشین آالت سنگین در بخشی از گوراب شماره 3 ریگ ماهانی اقدام به شناسایی 
پیمانکاران توانمند و دارای صالحیت نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق  دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه 
کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر دو روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، 
شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد 

دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت  4ـ تصویر نمونه 
قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - در صورت دارا بودن رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 
تصویر رتبه مذکور     قابل توجه است اولویت با شرکت هایی است که دارای رتبه ابنیه می باشند و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا 

حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

 

مدیریت فروشگاه های اتکا استان کرمان در نظر 
دارد غرف آزاد و مشارکتی خود را در گروه کاالیی 
مرغ و ماهی، گوشت قرمز، طال از طریق مزایده 
عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت 
به   1400/03/20 تاریخ  تا  حداکثر  مزایده  اسناد 
: خیابان شهدا - کوچه شهدا 9 - واحد  نشانی 
مراجعه  کرمان  مرکزی  اتکا  فروشگاه  بازرگانی 

نمایند.
تلفن تماس: 33125675 - 33126708

مزایده غرف آزاد و مشارکتی 
فروشگاه اتکا کرمان 

روایت »کرمان امروز« از یک تراژدی
که همه توجه ها  ک در این ایامی   دردنا

معطوف رقابت های انتخاباتی 
کرونا است: و وضعیت 

 دخــــانیات در 
مرز 12 سالگی
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اخبار استان

اشاره  با  کرمان  استان  شمال  راه  پلیس  رییس 
به  رانندگی  تخلفات  با  برخورد  طرح  اجرای  به 
ویژه سرعت های ممنوعه، از اعمال قانون ۱۳۰۰ 

خودرو در جاده های شمال استان خبر داد.
حفظ  منظور  به  گفت:  رضایی«  سرهنگ»علی 
انسانی  های  سرمایه  عنوان  به  رانندگان  جان 
جامعه و ارتقاء انضباط ترافیکی در استان، طرح 

با  برخورد  و  عبوری  خودروهای  سرعت  کنترل 
باال در دستور کار پلیس راه شمال  سرعت های 

استان قرار دارد.
دارای  خودروی   ۱۳۰۰ طرح  این  در  افزود:  وی 
سرعت غیر مجاز در جاده های حوزه استحفاظی 
گشت  های  تیم  توسط  استان  شمال  راه  پلیس 

محسوس و نا محسوس اعمال قانون شدند.

 ۱۶۲ ، تعداد خودرو  این  از  تصریح کرد:  رضایی 
فقره آن عالوه بر اعمال قانون، در محل استقرار 
تیم گشت پلیس راه، چند ساعتی توقیف شدند و 
پس از استراحت راننده و کاهش هیجان سرعت، 
به  نیز  و  ۸۳ خودرو  دریافت کردند  تردد  اجازه 
علت سرعت زیاد، عالوه بر جریمه و کسب نمره 
منتقل  پارکینگ  به  راننده،  گواهینامه  در  منفی 

شدند.
رییس پلیس راه شمال استان کرمان بیان کرد: 
سرعت غیر مجاز در جاده ها جزو تخلفات پرخطر 
کنار  در  پلیس  و  شده  محسوب  ساز  حادثه  و 
در  فرهنگی  اقدامات  و  ارشاد  و  راهنمایی  تذکر، 
حادثه  تخلفات  با  توان  تمام  با  معمول،  تخلفات 

ساز برخورد خواهد کرد.

پایش  و  رصد  طرح  ارزیاب،  و  نظارت  گروه های  تشکیل  با 
آغاز  کرمان  استان  مرکز  اجرایی  دستگاه های  مصرفی  برق 
از  کرمان  غرب  جنوب  مدیراموربرق  عمادآبادی،  مجید  شد. 
ادارات  و  سازمان ها  برق  مصرف  ارزیابی  و  پایش  طرح  آغاز 
مرکزاستان کرمان خبر داد و گفت: با هدف رصد و پایش میزان 
برق مصرفی در پیک تابستان این طرح از روز اول خردادماه 
امسال با اعزام گروه های نظارت و ارزیاب که به صورت روزانه 
به سازمان ها مراجعه می کنند، آغاز شده است. اوافزود: در این 
طرح که به منظور کنترل پیک بار و رعایت الگوی مصرف برق 
سازمان ها، بانک ها، شهرداری ها و هم چنین موسسات غیر 
دولتی در حال اجرا است، میزان برق مصرفی این ادارات پایش 
و درصورت کاهش ندادن مصرف نسبت به مدت زمان مشابه 
پارسال بر اساس دستور العمل ابالغی وزارت نیرو، این شرکت 
به طور جدی اقدام به قطع برق آن ها خواهد کرد. عمادآبادی 
از همکاری  باتقدیر  اداره کل غله استان کرمان  از  بازدید  در 
توجه  خواستار  بار  پیک  در  سازمان  این  مناسب  عملکرد  و 
به اهمیت کاهش مصرف  ویژه تمامی مشترکان برق کرمان 
برق در ساعات پیک شد و گفت: با توجه به این که مدیریت 
مصرف برق از مهم ترین اولویت های شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان در فصل تابستان است، ضروریست تمامی 
قبیل  از  مصرف  مدیریت  الگوی صحیح  اجرایی  سازمان های 
استفاده حداکثری از نور طبیعی و کاهش دمای سیستم های 

سرمایشی را در دستور کار خود قرار دهند.

از  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
و  تومانی طوفان  میلیارد  از ۲۳۳  بیش  خسارت 
سیل در اردیبهشت امسال به استان کرمان خبر 
داد و گفت: میزان خسارات بخش زیربنایی بیش 

از ۸۰ میلیارد تومان و مقدار خسارات به بخش 
کشاورزی بیش از ۱5۰ میلیارد تومان بوده است.

ایسنا درباره  با  »مجید سعیدی« در گفت و گو 
میزان خسارات بالیای طبیعی در اردیبهشت ماه 

امسال به استان کرمان اظهار کرد: در ماه گذشته 
شاهد وقوع طوفان و سیل در استان بودیم.

خساراتی  طوفان  و  سیل  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان   ۹ کشاورزی  بخش  و  زیربناها  به 

استان وارد کرد، ادامه داد: این خسارت ها در 
شهرستان های جیرفت، بافت، کرمان، سیرجان، 
عنبرآباد، انار، فاریاب، بم و کوهبنان اتفاق افتاده 

است.

مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد:

خسارت  بیش از233  میلیاردی طوفان و سیل به بخش زیربنایی و کشاورزی استان

رییس پلیس راه شمال کرمان خبر داد:

برخورد قاطع  با سرعت غیر مجاز در جاده ها

با تشکیل گروه های نظارت و ارزیاب آغاز شد؛ 

رصد و پایش برق مصرفی 
دستگاه های اجرایی کرمان

خبر
موزه تاریخ تربیت معلم

 در کرمان راه اندازی شد

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمان گفت: موزه تاریخ تربیت معلم کرمان در 
حوالی بازار تاریخی راه اندازی می شود.

حجت االسالم توان،رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمان با اشاره به تاریخچه 
تربیت معلم در کشور گفت: در ایران برای اولین بار در سال ۱۲۹۶ مرکز تربیت 
معلم یا دارالمعلمین در تهران تاسیس شد و به روایتی دومین و یا سومین مرکز 
در سال ۱۳۰۶ در کرمان تاسیس شد که اول دارالمعلمات )ویژه بانوان( و بعد در 
سال ۱۳۰۷ دارالمعلمین )ویژه آقایان( بود و در ۱۳۱۴ اولین دانش سرا حوالی 
بازارکرمان تاسیس شد و در سال ۱۳۱5 مرکز تربیت معلم کار خود را شروع 
کرد که در همین مکان موزه ای از تاریخچه تربیت معلم در کرمان در حال راه 

اندازی است.
او افزود: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ سند تاریخی از سال ۱۳۰۶ جمع آوری شده که 
با عنوان موزه تربیت معلم در معرض دید و بهره برداری عالقه مندان به حوزه 
تعلیم و تربیت قرار می گیرد، همچنین کتاب تاریخ تربیت معلم کرمان هم چاپ 

و منتشر شده است.
دنیا  کشور های  همه  در  کرد:  بیان  کرمان  استان  معلم  تربیت  دانشگاه  رئیس 
به پرورش معلم توجه ویژه ای شده، شواهدی در دست است که ثابت می کند 
از جمله سوربن  اندیشمندان بزرگی که در دانشگاه های مطرح دنیا  از  تعدادی 
فرانسه، کمبریج انگلستان و آکسفورد آمریکا تحصیل کرده اند، در دانشگاه تربیت 

معلم پذیرفته نشده اند.
را  نخبگان  جذب  زمینه  فرهنگیان  دانشگاه  اینکه  بیان  با  توان  االسالم  حجت 
است،  خوب  بسیار  فرهنگیان  دانشگاه  ورودی  کرد:  تصریح  است،  کرده  فراهم 
خیلی از پذیرفته شدگان دانشگاه های دولتی اذعان دارند که موفق به قبولی در 
دانشگاه فرهنگیان نشده اند، برای انتقال دانش و تجربه به دانشجو معلمی که 
وارد دانشگاه فرهنگیان می شود باید جدیت و برنامه ریزی موثر و مدونی داشته 

باشیم، دانشجو را باید همیشه فعال نگه داریم.
او گفت: برنامه ما برای دانشجویان ترم آینده این است که هم ۴ هفته آموزش 
نخبه  ورودی  برای  ما  کار  اصل  باشیم،  داشته  مجازی  آموزش  هم  و  حضوری 
خوی  و  خلق  تدریس،  به  مندی  عالقه  است،  انگیزه  ایجاد  فرهنگیان  دانشگاه 

معلمی و شخصیت معلمی باید در دانشجویان تقویت شود.
انجام گرفته، در گذشته گسست  اساس پژوهش  بر  توان گفت:  حجت االسالم 
نسل ها هر ۲5 سال یکبار بود، اما در دوران جدید هر سه سال یک بار این اتفاق 

می افتد، وظیفه ماست دانشجویان را در چارچوب ارزش های جامعه نگه داریم.

 برخورد با تیر چراغ برق، جان 

یک کرمانی را گرفت

پی  گفت:در  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
برخورد خودروی پژو با تیر چراغ  برق در کرمان یک جوان فوت کرد.

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  میرزایی،  رضا 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، گفت: در پی حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پژو با تیر چراغ  
برق که در بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رخ داد،  یک جوان حدود ۱۸ 

ساله فوت کرد. 
او افزود: در این حادثه، خودرو با سرعت بسیار زیاد با تیر برق برخورد کرده 
بود و احتمال بروز آتش سوزی وجود داشت که بدون فوت وقت تیم اطفای 
محل  به   ،۲ شماره  ایستگاه  از  آتش نشانی  سازمان  نجات  و  امداد  و  حریق 

حادثه اعزام شدند. 
میرزایی بیان کرد: آتشنشانان ضمن خارج کردن سرنشین از بین آهن پاره ای 
خودروی پژو، با انجام اقدامات پیشگیرانه، از حریق احتمالی خودرو جلوگیری 

کردند.
او بیان کرد: برای جلوگیری از حادثه احتمالی بعدی، اقدامات ایمنی در محل 

حادثه انجام گرفت.

کامیونت حامل مرغ قاچاق

 در بم توقیف شد

فرمانده انتظامی بم گفت: کامیونت حامل هزار و ۱۲۰ قطعه مرغ زنده قاچاق فاقد 
مجوز در بم توقیف شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ 
با  مبارزه  تشدید  طرح  اجرای  تداوم  در  گفت:  بم  انتظامی  نجفی،فرمانده  اکبر 
قاچاق کاال های اساسی ماموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل محور 
بم- زاهدان یک دستگاه کامیونت را برای بررسی متوقف کردند که در بازرسی از 

این کامیونت ۱۱۲۰ قطعه مرغ زنده قاچاق فاقد مجوز حمل کشف وضبط شد.
 ۴۰۰ از  بیش  قاچاق  مرغ  محموله  این  ریالی  ارزش  کارشناسان  افزود:  نجفی 
تعزیرات  به  و  رابطه یک متهم دستگیر  این  برآورد کردند که در  ریال  میلیون 

حکومتی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بم با اشاره به جدیت پلیس در امر مبارزه با قاچاق 
کاال گفت: با توجه به موقعیت شهرستان بم در استان با برنامه ریزی های دقیق 

تالش می کنیم از ورود و خروج کاالی قاچاق جلوگیری کنیم.

یداهلل موحد،رییس کل دادگستری استان کرمان 
در آئین تحلیف ۲۶ نفر از کارآموزان قضایی دوره 
جایگاه  در  فرد  هر  گفت:  کرمان  استان  چهارم 
جان،  که  باشد  داشته  توجه  همواره  باید  قضاوت 
آن ها  تصمیم  به  مردم  سرنوشت  و  ناموس  مال، 

بستگی دارد.
او با اشاره به این مطلب که اقامه قسط و عدل در 
جوامع اسالمی از اهداف انبیاء عظام الهی به شمار 
می رود، تاکید کرد: امر قضا یکی از شئونات رسالت 
در چه  بدانیم  باید  این جهت  از  و  است  امامت  و 
باید  و در چه چارچوبی  ایم  قرار گرفته  جایگاهی 

حرکت کنیم.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره 
به اینکه نباید به عنوان یک شغل به منصب قضا 
نگاه کرد، ادامه داد: پس از قرار گرفتن در منصب 
قضا باید ضمن دقت نظر باال برای تشخیص حکم، 

به آثار تصمیمات خود نیز دقت کرد.
از  باید  قاضی  که  مطلب  این  به  اشاره  با  موحد 
کسانی باشد که ستایش فراوان آن ها را تحت تاثیر 
از  باید  شبهات  در  قاضی  کرد:  عنوان  ندهد،  قرار 
همه محتاط تر عمل کند، در یافتن و تمسک برهان 
و دلیل از همه پیگیرتر باشد، در یافتن مدارک و 
باشد، در  بیشتر  از همه  مستندات رای اصرار وی 
کسب امور شکیبا تر باشد و در مسیر اجرای حق از 

همه قاطع تر باشد.
قضایی  آرای  اتقان  که  مطلب  این  به  اشاره  با  او 

به میزان استناد قضات به اسناد، مدارک و شواهد 
در  باید  قاضی  کرد:  عنوان  دارد،  بستگی  قرائن  و 
کشف حقیقت با جدیت ورود کرده و  پس از کشف 
از  اجرای حق و عدالت  رای، در  حقیقت و صدور 

همه قاطع تر باشد.
بر  تاکید  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
را  جامعه  و  مردم  امنیت  که  شرور  عناصر  اینکه 
هدف قرار می دهند، باید با انجام برخور های قانونی 
و قاطع دستگاه های متولی، احساس ناامنی کنند، 
گفت: اقتدار به معنای خشونت گفتاری و رفتاری 
هر  و  است  قانون  مقتدارنه  اجرای  بلکه  نیست 
حرکت قانون محور دستگاه قضایی به معنای اقتدار 

خواهد بود.
موحد عنوان کرد: باید دغدغه امنیت داشته باشیم 
خود  و سرجای  کرده  تنبیه  را  عربده کش  فرد  و 

بنشانیم و در این مسیر باید محکم حرکت کنیم.
او با تاکید بر این مطلب پافشاری بر موضوع حق 
برای  اقتدار  معنای  کرد:  تاکید  است،  اقتدار  عین 
و  پایدار، محکم  استقامت،  با  که  است  این  قضات 
متقن در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گرفته 

و اقدام کنید.
استان کرمان تصریح کرد:  رییس کل دادگستری 
از  متاثر  و  ثبات  بی  متزلزل،  قضایی  تصمیمات 
عدالت  موازین  مخالف  و  ظلم  بیرونی؛  شرایط 

قضایی است.
موحد گفت: قضات به عنوان انسان های برجسته و 

را در عرصه  بهترین سال های عمر خود  فهیم که 
عدالت قضایی صرف می کنند، جایگاه بسیار رفیع 
و با ارزشی دارند و از همین رو است که در تعالیم 
دین مبین اسالم آمده است که یک ساعت خدمت 

در عرصه عدالت بهتر از ۷۰ سال عبادت است.
او با تاکید بر این مطلب که باید مقتدرانه فرهنگ 
در  را  عادالنه  قضاوت  فرهنگ  و  مداری  قانون 
اگر  گفت:  کنیم،  تشریح  و  تبیین  خود  فرهنگ 
قاضی به عنوان مدیر پروژه قضایی کار خود را در 
چارچوب قانون پیش برده و تصمیم صحیح بگیرد، 
می تواند از تصمیم قضایی خود دفاع کند و بنا به 
تاکیدات ریاست قوه قضاییه، خط قرمز ما این است 

که غیرمستند حرف زده و تصمیم بگیریم.
به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
فساد،  با  مبارزه  مسیر  در  قضاییه  قوه  اولویت های 
شکلی  به  باید  فساد  با  مبارزه  امر  کرد:  عنوان 

مستند، مستدل، محکم و متقن دنبال شود.
موحد بر بررسی وضعیت خانواده زندانیان و افرادی 
نیز  می شود  صادر  آن ها  درباره  قضایی  حکم  که 
تاکید کرد و گفت: قضات با بررسی وضعیت زندگی 
این افراد می توانند در تصمیمات قضایی خود بهتر 
عمل کرده و دالیل بروز جرم از سوی متهمان را 
نیز بررسی کنند و از این رو نگرش و نگاه آن ها به 

مسائل تغییر خواهد کرد.
دستگاه  در  افراد  انسانی  کرامت  به  توجه  بر  او 
قضایی تاکید و بیان کرد: پرهیز از توهین گفتاری 

و رفتاری به افراد باید همواره مد نظر قرار گیرد تا 
فرد در مراجعه به دستگاه قضایی قربانی مضاعف 

رفتار یا گفتار توهین آمیز قرار نگیرد.
به  خطاب  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
کارآموزان قضایی کرمان عنوان کرد: تالش کنید 
که قضات شایسته جامعه باشید زیر آینده عدالت 
باید  و  می خورد  رقم  شما  به دست  کشور  قضایی 
بنا ها را محکم بنا کنید تا مردم از حضور و فعالیت 
قضایی شما لذت برده و طعم شیرین عدالت قضایی 

را بچشند.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان گفت: بیش از 
۶۰۰ نقطه برای نصب سازه های تبلیغاتی سیزدهمین 
دورۀ  ششمین  و  ریاست  جمهوری  انتخابات  دوره 
پنج گانۀ  مناطق  در  شهر  اسالمی  شورای  انتخابات 

شهر کرمان در نظر گرفته شده است.
ایام  رسیدن  فرا  به  اشاره  با  امیرمداح«  »رامین 
نقطه   ۶۰۰ از  بیش  اختصاص  و  انتخاباتی  تبلیغات 
در سطح شهر کرمان برای نصب تبلیغات اظهار کرد: 

انتخابات  نامزدهای  تبلیغاتی  ستادهای  و  داوطلبان 
خود  تبلیغات  نصب  جهت  فضاها  این  از  می توانند 

استفاده کنند.
وی بر ضرورت رعایت اخالق در انتخابات تأکید کرد 
و در ادامه از نامزدها و مسئوالن ستادهای انتخاباتی 
و  منابع  مراقب  خود،  تبلیغات  در  کرد:  درخواست 
امکانات شهری باشند و از آسیب زدن و خسارت به 

امکانات شهری خودداری کنند.

امیرمداح جلوگیری از تخریب سیما و منظر شهری 
در ایام انتخابات را ضروری دانست و افزود: افرادی که 
کاندیدای عضویت در شورای اسالمی شهر شده اند، 
آن  کردن  نازیبا  از  و  باشد  شهر  دلسوز  باید  قطعاً 

بپرهیزند.
نصب  اینکه  بر  تأکید  با  کرمان  شهردار  معاون 
پوسترها و بنرهای تبلیغاتی در جاهایی غیر از نقاط 
مشخص شده توسط شهرداری، موجب هدردهی وقت 

و هزینۀ کاندیداهای انتخابات می شود، تصریح کرد: 
در صورتی که پوستر و بنرهای تبلیغاتی کاندیداها در 
جایی غیر از نقاط مشخص شده نصب شود، بالفاصله 

امحا شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
شهرداری  خدمات  شهری  معاونت  کرد:  بیان  وی 
برای  آماده سازی شهر  در حال  توان  تمام  با  کرمان 
تبلیغات انتخاباتی است و امیدواریم شاهد انتخاباتی 

پُرشور در کنار رعایت انضباط و زیبایی شهر باشیم

رییس کل دادگستری استان کرمان : 

قاضی در کشف حقیقت جدیت و در اجرای حق و عدالت قاطعیت داشته باشد

معاون شهردار کرمان عنوان کرد:

اختصاص 600 نقطه شهر کرمان برای نصب تبلیغات انتخاباتی

شرکت تعاونی چندمنظوره آب و فاضالب به شماره ثبت ۳۹۱۲ شناسه ملی 
۱۰۶۳۰۱۱۳۴۰5 شهرستان کرمان استان کرمان 

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت اول مورخ 
۱۴۰۰/۳/۹ این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکت های تعاونی نرسید، به 
اطالع کلیه اعضا می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت 
دوم راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲5 در محل سالن اجتماعات تشکیل 

می گردد  از اعضای محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
 ضمنا : ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار 
واگذار نمایند تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی 
به محل دفتر تعاونی مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است( 
ضمنا ساعت ۹/۳۰ وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد. 
دستور جلسه:  ارائه گزارش هیات مدیره - ارائه گزارش بازرس - طرح و تصویب صورتهای 

مالی - انتخابات هیات مدیره - انتخاب بازرس
هیات مدیرهشرکت تعاونی 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه - عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

مزایده  طریق  از  را  یکجا(  و  گروهی  صورت  )به  سنگین  و  سبک  دام  تعدادی  دارد  نظر  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده 
کلیه  برساند  فروش  به   ۱۰۰۰۰۹۰۴۱۲۰۰۰۰۰۱ مزایده  شماره  با  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از  گیری  بهره  با  و  عمومی 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  گشایش  و  گران  مزایده  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مزایده  برگزاری   مراحل 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ 

مهلت بازدید از زمان انتشار آگهی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۸ الی ۱۴ 
مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ 
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت ۳۰: ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ 

تاریخ اعالم به برنده ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳
مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۱۰ درصد مبلغ پایه اعالم شده به ازای هر یک از پارتی های مزایده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز 
نقدی به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۳۲۰۶۳۷۷۶۴۸ )شبا IR5۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۳۲۰۶۳۷۷۶۴۸( بانک مرکزی، تمرکز وجوه سپرده دانشگاه شهید باهنر 

کرمان می باشد. )هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.( ۱۱۴۳۴۷۳
روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

کسن  شایعه فوت ناشی از وا

کرونا واقعیت ندارد
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده   
واکسن ها  اساس  و  ماهیت  تهران گفت:  کالنشهر 
از جمله واکسن کرونا ایمن کردن بدن در مقابل 
مرگ  به  مربوط  اخبار  رو،  این  از  بیماری هاست؛ 
صحت  نمی تواند  کرونا  واکسن  تزریق  از  ناشی 

داشته باشد و کذب است.
ناامیدی  و  ترس  ایجاد  هدف  با  شایعاتی  اخیرا 
در  در شبکه های مختلف مجازی  مردم  بین  در 
خصوص فوت ناشی از تزریق واکسن کرونا دست 
هیچ  تاکنون  که  صورتی  در  شود.  می  دست  به 
گمان  و  نکرده  تایید  را  اخبار  این  علمی  مرجع 
این ترفند  با  انتشاردهندگان قصد دارند  می رود 
موفقیت های نظام سالمت در تولید واکسن را زیر 

سوال ببرند.
دکتر علیرضا زالی در گفت و گو با خبرنگار گروه 
توضیح  این خصوص  در  ایرنا،  آموزش  و  دانشگاه 
در  ها  واکسن  تولید  فاز  اولین  و  قدم  اولین  داد: 
ها  بیماری  برابر  در  ایمنی زایی  بر  بالینی  عرصه 
متمرکز است. همه واکسن ها بر این اساس تولید 
می شوند و زیربنای آنها اثربخشی و ایمنی زایی 
در افراد است و نمی تواند سالمت فرد را به خطر 

بیندازد.
وی با رد هرگونه شایعه در مورد خطرات ناشی از 
هر  و  دارو  هر  کرونا، گفت:  ایرانی  واکسن  تزریق 
اقدام درمانی مانند جراحی ها، با عوارضی همراه 
مستثنا  قاعده  این  از  نیز  کرونا  واکسن  هستند. 
گذرایی  و  عوارض سطحی  است  ممکن  و  نیست 
تواند  نمی  و  نیست  آنقدر جدی  اما  باشد  داشته 

منجر به آسیب های پایدار یا مرگ شود.

بازیگر »تارزان« در یک سانحه 

هوایی درگذشت
 

باشگاه  فرهنگی  گروه  سینما   حوزه  گزارش  به 
خبرنگاران جوان به نقل از ورایتی، جو الرا بازیگر 
فیلم »تارزان: ماجراجویی های حماسی« در سال 
۱۹۹۶، طبق گزارش مقامات محلی، بر اثر اصابت 
هواپیما با یک دریاچه در ایالت تنسی جان خود 
را از دست داده است. او ۵۸ ساله بود و به همراه 
هوپیما حضور  این  در  دیگر  تن  پنج  و  همسرش 

داشت  این حادثه هیچ بازمانده ای نداشته است.
خبری  کنفرانس  در  نشانی  آتش  گروه  کاپیتان 
گفت: تالش های آن ها از عملیات نجات به عملیات 
یافتن اجساد تبدیل شده چرا که امیدی به زنده 

ماندن هیچ یک از مسافران نیست.
ایالت  دیگو  سن  در   ۱۹۶۲ سال  در  که  الرا  جو 
کالیفرنیا متولد شده بود، برای بازی نقش تارزان 
سال  در  منهتن«  در  »تارزان  تلویزیونی  فیلم  در 
»تارزان:  مثل  سریال  چندین  همچنین  و   ۱۹۸۹
ماجراجویی های حماسی« از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۷ 
دیگری  اکشن  فیلم های  در  او  می شود.  شناخته 
مثل »سایبورگ آمریکایی: مبارز فوالدی«، »مرز 
جنگی«  »کالهک  و  استرانگ«  »آرم  پوالدی«، 
از  میالدی  هزار   ۲ سال  اوایل  در  او  کرد.  بازی 
بازیگری به سمت موسیقی رفت و در سال ۲۰۰۹، 

آلبوم »گریه آزادی« را منتتشر کرد.

روایت »کرمان امروز« از توصیه مهم و جدی کارشناسان بهداشت نسبت به عواقب به  تاخیر انداختن واکسیناسیون کودکان به خاطر کووید19؛

تهدید بی صدای سرخک در هیاهوی کرونا

 گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
عفونت  به  از درگیری کودکان  مواردی  ماه گذشته  پی  در 
و  بلوچستان  و  سیستان  های  استان  در  سرخک  تنفسی 
برند،  می  به سر  کرمان   استان  در همسایگی  که  هرمزگان 
گزارش شده است و نشان دهنده این  است که استان کرمان 
در معرض خطر ورود مجدد بیماری سرخک می باشد. از این 
رو کارشناسان بهداشت و درمان استان ضمن ابراز نگرانی از 
شیوع مجدد بیماری سرخک و نگرانی از ورود آن  به استان و 
سایر شهرها از مردم خواسته اند به خاطر ترس از ویروس کرونا 
نیندازند. در همین  تاخیر  به  را  واکسیناسیون کودکان خود 

زمینه نوشتاری تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
سرخک بیماری ویروسی حاد با توان سرایت زیاد می باشد. 
به رغم وجود واکسن سالم و موثر و به کار گیری آن بیش از 
3۰ سال، هنوز سالیانه حدود 3۰ میلیون مورد بیماری سرخک 
و یک میلیون مورد مرگ ناشی از آن در جهان اتفاق میفتد که 

عمده موارد آن در کشورهای در حال توسعه می باشد.
شود.  می  دیده  انسان  در  فقط  سرخک  طبیعی  طور  به 
اپیدمیهای سرخک در دوره های ۲ تا 3 ساله و طی فصل بهار 
در مناطقی که واکسیناسیون صورت نمی گیرد رخ می دهد. 
این بیماری در مناطق شهری شیوع بیشتری دارد. ویروس بعد 
از آلوده کردن میزبان در سلول های پوششی دستگاه تنفس 
تکثیر یافته و از راه خون در نقاط مختلف بدن انتشار می یابد 
و به موجب آان عفونت در پوست، دستگاه تنفس و اعضای 

دیگر ایجاد می شود.
هشدار وزارت  بهداشت درباره شیوع سرخک

در ماه های گذشته مشاهده بیماری سرخک در استان های 
سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان باعث شد تا 
وزارت بهداشت نسبت  به خطر شیوع مجدد این بیماری در 

شهرهای مختلف ایران هشدار دهد.
 در همین زمینه رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با 
واکسن وزارت بهداشت گفت: مشاهده بیماری سرخک بیانگر 

این است که کشور ما در معرض خطر شیوع این بیماری است.
قابل  بیماری سرخک  افزود: هر چند  سید محسن زهرایی 
کنترل و درمان است اما به دلیل اینکه شیوع ویروس کرونا 
والدین  از  است  واکسیناسیون شده  پوشش  به  آسیب  سبب 
کامل  فرزندانشان  واکسیناسیون  فرآیند  اگر  خواهشمندیم 

نشده است در اولین  فرصت برای تکمیل این فرآیند به مراکز 
بهداشت و درمان مراجعه کنند.

این متخصص بیماری های عفونی گفت: فصل شیوع سرخک 
در منطقه ما از اوایل زمستان شروع شد و در فصل بهار به 
واکسیناسیون  ها  خانواده  بنابراین  رسید؛  خواهد  حداکثر 

فرزندانشان را جدی بگیرند. افراد مبتال  به سرخک بعد از 
ابتال تا چند سال از ابتالی مجدد در امان خواهند بود.

به تعویق انداختن واکسن، خطر جدی برای کودکان 
به همراه دارد

کارشناسان بهداشت و درمان استان می گویند؛ عدم مراجعه 
والدین  برای واکسیناسیون کودکان در روزهای شیوع کرونا و 
به تعویق انداختن تزریق و دریافت واکسن، خطر جدی برای 
مقابل  در  کودکان  واکسیناسیون،  دارد.  همراه  به  کودکان  
بیماری های خطرناک و مختلف محافظت می کند و مردم  
واکسیناسیون  عنوان  هیچ  به  کرونا  از  ترس  خاطر  به  نباید 

فرزندان شان را  به خطر بیندازند.
که  نکنند  کاری  والدین  افزایند:  می  کارشناسان همچنین 
آفت پوشش واکسن رخ دهد که دراین صورت سیستم ایمنی 
کودکان ضعیف می شود و بیماری های دیگر از جمله سل و 

عفونت های تنفسی افزایش می یابد.
دکتر مائده جعفری استادیار دانشگاه علوم پزشکی کودکان 
می  ایسنا  به  باره  این  در  کودکان  عفونی  تخصص  فوق  و 
گوید:سرخک از طریق تنفس منتقل می شود و تاکید می کنم 
که این بیماری مرگ و میر باالیی دارد ضمن آنکه عوارض 
بر شنوایی، عفونت ریوی و مغزی دارد و همچنین  بسیاری 

عوارض تاخیری نیز می تواند در پی داشته باشد.
وی خطاب به والدین گفت: با مراکز بهداشتی درمانی شهری 
و روستایی هماهنگ باشند و اگر از شلوغی مرکز نگران هستند 
به صورت تلفنی هماهنگ کنند و در زمان مقرر برای تزریق 

واکسن فرزند خود اقدام کنند.
جعفری با تاکید برآنکه والدین واکسیناسیون فرزندان خود 
را به هیچ عنوان به تعویق نیندازند، اظهار کرد: اکنون شاهد 
این هستیم که واکسن ها با چند ماه تاخیر انجام شده و انتظار 
می رود که والدین در زمینه واکسیناسیون فرزندانشان کاهلی 

نکنند.
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  زاده  صافی  حسین  دکتر 
تاکنون  خوشبختانه  گوید:  می  ایسنا  به  نیز  کرمان  پزشکی 

موردی از سرخک در استان کرمان گزارش نشده است.
وی با اشاره به عواقب عدم تزریق واکسن به موقع کودکان 
در ادامه تاکید کرد: والدین کودکان خود را از تزریق واکسن 
محروم نکنند زیرا ممکن است با این سهل انگاری باعث مرگ 

کودک خود شوند.

استان های  در  سرخک  تنفسی  عفونت  به  کودکان  درگیری  از  مواردی  گذشته  یک ماه  در 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان که در همسایگی استان کرمان به سر می برند، گزارش شده 
است و نشان دهنده این است که استان کرمان در معرض خطر ورود مجدد بیماری سرخک 
شیوع  از  نگرانی  ابراز  ضمن  کرمان  استان  درمان  و  بهداشت  کارشناسان  رو  این  از  می باشد. 
مجدد بیماری سرخک و نگرانی از ورود آن به استان و سایر شهرها از مردم خواسته اند به خاطر 
این خطر هولناک  تا  نیندازند  تاخیر  به  را  از ویروس کرونا، واکسیناسیون کودکان خود  ترس 

باعث تهدید سالمت کودکان استان نشود و....

سهم 
من 

سهم می خواهم من از این زندگی 
خسته ام از طعنه ی بیگانگی

سهم می خواهم 
به قدر یک نگاه 

یک نگاه آشنای سربه راه 
یک صدای پا  ، در این  دلشوره ها 
بشکند یک شب سکوت کوچه ها

سهم می خواهم 
یه قدر یک گناه 

بوسه ای دزدانه
 زیر نور ماه ...

اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد تعدادی از امالک مشروحه  ذیل  را از طریق  مزایده عمومی با  شرایط ویژه)به صورت نقد 
واقساط بلند مدت و بدون کارمزد( واگذار  نماید.  متقاضیان  محترم  می  توانند  از تاریخ ۱4۰۰/۰3/۰۸ لغایت ۱4۰۰/۰3/۱۸ همه روزه  بجز ایام تعطیل از ساعت  ۸/3۰ الی  ۱۸ جهت 

اخذ  اطالعات  وبازدید  از محل  ودریافت  فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به نشانی:
۱- کرمان –بزرگراه امام خمینی ) ره ( –بعد از هتل گواشیر – خیابان شهید عباس ورزنده –غربی ۱ –روبروی پارک وحدت –اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان  استان کرمان 

مراجعه و یا با شماره تلفن  3۲۵۱۶۲4۰-3۲۵۱۶۷۰۵- 3۲۵۱۶۹33 )۰34 ( تماس حاصل فرمایند .  
 ۲-شهرستان سیرجان-بلوار قاانی – خیابان معلم پالک 4۸ تلفن 4۲3۰۶33۶-۰۹۱3۲4۵۶۵۷۱ تماس حاصل فرمایند .  

۱- اخذ پاکتهاي  پیشنهادي  به همراه اصل  چک بانکي در وجه سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰به میزان  ۵ % قیمت  پایه ملک  مورد 
نظر  طبق  فرم  شرایط  شرکت  در مزایده  همه روزه بجز ایام تعطیل  در ساعت  تعیین  شده  قابل  انجام است ، 

۲- در تاریخ ۱4۰۰/۰3/۱۹ متقاضیان می توانند پاکتهای پیشنهادی خود را تا ساعت 3۰ : ۹ صبح در محل بازگشایی ، در صندوق پاکات قرار دهند.
  3-بازگشایی پاکتهای پیشنهادی درمحل کرمان به نشانی فوق الذکر در روزچهار شنبه مورخ ۱4۰۰/۰3/۱۹ ساعت 3۰ : ۱۰ صبح طبق برنامه زمانبندی انجام می گردد .

4- پیشنهادات  فاقد  سپرده  ویا مخدوش و مبهم  ومشروط   از  درجه اعتبار ساقط ورعایت  مفاد شرایط شرکت  در مزایده  که  از  طریق  دفاتر   فروش  ارائه  میگردد  الزامي میباشد. 
ضمنا امضاء پشت وروي فرم  تقاضا  ضروري است.  ۵- هزینه  محضر  ) حق الثبت  وحق التحریر (  بالمناصفه  به عهده  طرفین  میباشد .

 ۶- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد .
۷- اخذ اطالعات  از دفاتر مزایده وبازدید  از امالک  الزم وضروري  میباشد. بدیهي  است  در صورت عدم بازدید  واخذ  اطالعات  الزم  مسئولیتي  متوجه  این  سازمان  نخواهد بود .

۸- ۱ % رقم  پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان نقدا دریافت می گردد.  ۹-شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود.

آگهی  مزایده امالک 

 
درصد پرداخت  قیمت پایه مزایده ردیف

 نقدی
درصد پرداختی 
 زمان تحویل ملک

درصد پرداخت 
 قسطی)باقیمانده(

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی  وره اقساط)ماه(د
 باقیمانده %60نسبت به 

 درصد 18 تاحد اکثر 24 درصد 60 درصد 10 درصد 30 میلیارد ریال 100تا سقف  1

 درصد 18 تاحد اکثر 30 درصد 60 درصد 10 درصد 30 میلیارد ریال 100باالتر از  2

 
 
 
 

 فحه اول روزنامهص
 

  بنیاد مستضعفان استان کرمانآگهی مزایده 
 فروش امالک بصورت نقد و اقساط با تخفیف وژیه

 ( 034)32516240-32516933-32516705:  تلفن 
 ... صفحهشرح رد 

 
 
 

استان كرمان 1400مرحله اول مزایده سال لیست امالک آماده فروش  ))  ))  

  

 قطعه /پالک  ثبتی    /آدرس
 اعیان  عرصه

 /نوع ملک
 کاربری

 (لایر)قیمت پایه  توضیحات/میزان  مالکیت  
 (مترمربع ) (مترمربع )

1 

از اراضی سعید آباد    D8 قسمتی از قطعه 
واقع در شهرستان  2112از پالک ثبتی 

ضلع جنوب -بلوار فاطمیه غربی -سیرجان
 شرقی میدان حاج میرزا سعید سیرجانی 

 -زمین  --- 1636/2
 تجاری

( فاقد سند مالکیت که  d8متر مربع )قسمتی از قطعه  1636/2ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
قسمتی از آن در تصرف اشخاص و قسمت باقیمانده که در اختیار این اداره کل است با متراژ ذکر شده قابل 
فروش می باشد،  پرداخت سهم سرانه ، حق تفکیک و هرگونه بدهی به شهرداری و غیره همچنین اخذ سند 

ده حتماباید از ملک بازدید نماید)فروش با وضع بر عهده خریدار می باشد متقاضی قبل از شرکت در مزای
 موجود(

110,000,000,000  

2 

-میدان امام خمینی )ره( -شهرستان جیرفت
پالک ثبتی -نبش قرنی یک -خیابان قرنی

 کرمان 45اصلی بخش  574فرعی از  8979

زمین  420 1790/15
-محصور

 پارکینگ

ملک مذکور دارای سند تک برگ  و در اختیار این اداره کل می باشد، فاقد امتیاز آب ، برق و  
متر مربع ساختمان پست برق وجود  62تلفن است در قسمت جنوب غربی آن به مساحت حدود 

دارد که هرگونه توافق در خصوص عرصه و اعیان با اداره برق وسایر ارگانهای مربوطه بر عهده 
 ی باشد  ) فروش با وضع موجود (خریدار م

133,000,000,000  

3 

از  15از بلوک  105قطعه زمین به شماره 
کرمان  35اصلی بخش  2112پالک 

بلوار -اراضی سعید آباد -شهرستان سیرجان 
  3فرزانگان -خیابان فرزانگان  -فاطمیه غربی

بنیاد بر اساس احکام صادره  و تقسیم نامه مالک ملک  -فاقد سند مالکیت  -ششدانگ  مسکونی ......... 248
مذکور می باشد اخذ سند مالکیت و هرگونه توافق و بدهی به اشخاص حقیقی و یا 

  13,330,000,000 حقوقی بر عهده خریدار می باشد. ) فروش با وضع موجود ( 

4 

)بلوار ایت اهلل -جاده باغین -کرمان 
هاشمی رفسنجانی (مجتمع صنعتی 

 بنیاد بتن  -خضراء  2شماره 

عرصه ملک مذکورفاقد سند رسمی بنام این نهاد و دارای قرارداد واگذاری از سوی  صنعتی 5983 132515
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان به شرکت مجتمع صنعتی و تولیدی کرمان متعلق به 

مستضعفان  با وضع موجود دارای اعیانی احداثی  و اموال منقول موجود در محل بنیاد 
مورد کارشناسی قرار گرفته و اخذ هرگونه مجوز انتقال قانونی و نیز بهره برداری و تملک 
و غیره  از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان و همچنین درخواست و هزینه تفکیک 

لق به ملک نزد کلیه مراجع دولتی و غیر دولتی بر سند و انتقال و کلیه بدهی های متع
درصد باقیمانده  50درصد نقد و  50عهده خریدار خواهد بود و ملک مذکور با شرایط 

ماهه و یا معاوضه با امالک سهل البیع با وضع موجود مورد فروش  24بصورت اقساط 
 واقع می گردد

657,455,000,000  

 

))  لیست امالک آماده فروش مرحله اول مزایده سال۱4۰۰ استان کرمان ((

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۱۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵4۶۱۰۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱4۰۰/۰۲/۰۱ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - بنا به اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۹/۰۸/۰۶ در خصوص افزایش 
سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۵۰ میلیون 
سهم بانام عادی ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
مذکور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان 

)۱۱3۹۱۲۷(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون شرکت سهامی خاص به شماره 
 ۱3۹۹/۱۲/۱۸ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱4۰۰۶۱۷۰۶۶۵ ملی  شناسه  و   4۰4۹ ثبت 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - سمت اعضای هیئت مدیره : - آقای افشین ابراهیمی نژاد با شماره 
ملی ۲۲۹۶۱۱۹۵۸۱بنمایندگی از شرکت صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی ۱۰۶3۰۰۶۱3۱۷ به سمت رئیس هیئت 
مدیره . - آقای رضا هدایت با کد ملی 3۰۵۱۱34۹4۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی 
۱۰۸۶۰۵۱3۷۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره . - آقای سیدرضا حسینی پور با شماره ملی 3۰۵۲۱44۸4۷ بنمایندگی 
از شرکت همگامان مس با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵4۶۱۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره . - آقای امین کارگرزاده با شماره 
ملی ۲۹۹3۸3۵۹3۹ بنمایندگی از شرکت ارفع سازان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲3۱۵۲۹به سمت عضو هیئت مدیره . - خانم 
هدیه سالجقه با شماره ملی ۵۸3۹۹3۲۹۷3 بنمایندگی از شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس به شناسه ملی 
۱۰۸۶۰۵۲۹۹۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره . - آقای رضا هدایت با کد ملی 3۰۵۱۱34۹4۵ بسمت مدیرعامل برای مدت 
باقیمانده زمان تصدی انتخاب گردیدند. ب -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از 
اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۱۱4۰3۱۲(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
4۰4۹ و شناسه ملی ۱4۰۰۶۱۷۰۶۶۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱4۰۰/۰۲/۲۰ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی صورتهای مالی منتهی به سال 
۱3۹۹/۱۲/3۰ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. ب - موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس)حسابداران رسمی( به شماره 
ثبت ۷۲۱3۲۰ و شناسه ملی ۱4۰۰۵۲۷۷۵۰۸ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به 
شماره ثبت ۷۲۱۱۰3 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰434۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی منتهی به ۱4۰۰/۱۲/۲۹ 
انتخاب گردیدند . ج - روزنامه کرمان امروز بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۱۱4۰3۱3(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۱۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵4۶۱۰۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱4۰۰/۰۲/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: شرکت صنایع مس افق بشناسه ملی ۱۰۶3۰۰۶۱3۱۷، شرکت ارفع سازان کرمان بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲3۱۵۲۹، 
شرکت حکیم مس بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۱۵۲3، شرکت بهبود سالمت حکیم به شناسه ملی۱4۰۰۷۵۵۱۸۹۶ و شرکت 
حمل و نقل مسافربری راهوار مس به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۹۹۰۰ اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۱۱4۲۶۲۱(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۱۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵4۶۱۰۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱4۰۰/۰۲/۲۱ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -ترازنامه و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱3۹۹/۱۲/3۰مورد 
بررسی و تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش )شماره ثبت ۱۰۸۲۶ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰43۶۱۱۰(بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق)شماره ثبت 
۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰3۰۰۰(به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱4۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. 
3 --روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۱۱4۲۶۲۲(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱ 
و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵4۶۱۰۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱4۰۰/۰۲/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ۱ - آقای محمدحسین زینلی فتح آبادی به شماره ملی 3۰۵۲۲۵۲۲4۰ به نمایندگی از شرکت صنایع مس 
افق کرمان به شناسه ملی ۱۰۶3۰۰۶۱3۱۷به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علینقی ابوالهادی زاده به شماره 
ملی 3۰۵۲۰۱۹۸۷۲به نمایندگی از شرکت بهبود سالمت حکیم به شناسه ملی ۱4۰۰۷۵۵۱۸۹۶به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره - آقای محمد هابیل داوری باشماره ملی 3۰۵۱۰4۸۲۱۶ بنمایندگی شرکت ارفع سازان کرمان بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲3۱۵۲۹ 
سمت عضوهیئت مدیره . - آقای حسین فالح به شماره ملی 3۰۵۱۹33۹۲۹ به نمایندگی از شرکت حکیم مس به شناسه ملی 
۱۰۸۶۰۵۲۱۵۲3 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای علیرضا برهانی اناری به شماره ملی ۵4۲۰۰۰3۷۹۱ به نمایندگی از شرکت 
حمل و نقل مسافر بری راهوار مس به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۹۹۰۰به سمت عضو هیئت مدیره . - آقای علینقی ابوالهادی زاده 
به شماره ملی 3۰۵۲۰۱۹۸۷۲ به سمت مدیرعامل ۲ -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و در صورت غیاب 
مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۱۱4۲۶۲3(
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تیر سهمگین دخانیات بر پیکر جامعه
 استفاده از مواد دخانی باعث آسیب های جدی به 
اقتصادی می شود. به  جامعه در حوزه های اجتماعی و 
گونه ای که ضررهای جبران ناپذیر مالی به بار می آورد و 

باعث بیماری و مرگ و میر افراد زیادی می شود.
گزارش های سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که 
سالیانه ۶ میلیون تن در دنیا بر اثر استعمال دخانیات 
جان خود را از دست می دهند که سه چهارم این مرگ ها 
در مردان اتفاق می افتد و ۶۰۰ هزار مورد از این مرگ ها 
مربوط به افراد غیرسیگاری است که با دود دست دوم 
یا دود تحمیلی ناشی از مصرف دخانیات، توسط دیگران 
مواجه می شوند. بنابراین دخانیات یک مساله مهم در 
جهان است که کشورهای مختلف با توجه به شرایط و 
امکاناتی که در دست دارند، می بایست اقداماتی برای 

کاهش مصرف آن انجام دهند.
روز جهانی بدون دخانیات

 )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان  عضو  کشورهای 
در سال ۱۹۸۷ میالدی »روز جهانی بدون دخانیات« 
را ایجاد کردند، در طول سال های گذشته تاکنون، در 
این روز برنامه ریزی هایی برای کاهش مصرف دخانیات 
و اطالع رسانی در مورد آسیب های ناشی از آن انجام 
گرفته است. به همین دلیل هم هر ساله در این راستا 
مقرر شده، فعالیت ها و اقداماتی برای افزایش آگاهی 
عمومی، به خصوص جوانان، در خصوص تاثیرات مضر 
تنفسی  های  بیماری  تا  سرطان  از  دخانیات،  مصرف 
و  دخانیات  مصرف  ترک  و  کاهش  اهمیت  مزمن، 
سوم  و  دوم  دست  دود  با  مواجهه  خطرات  همچنین 
صورت گیرد و شعارهایی در این باره در نظر گرفته می 
این رو در سال ۲۰۲۱  شعار سازمان جهانی  از  شود. 
بهداشت برای روز جهانی بدون دخانیات با عنوان »تعهد 
برای ترک دخانیات«  ) Commit to quit ( اعالم 

شده است.
در همین خصوص احمد المنظری مدیر دفتر منطقه ای 
روز  مناسبت  به  پیامی  در  بهداشت  جهانی  سازمان 
جهانی بدون دخانیات اعالم کرده است: در روز جهانی 
به تمام مصرف  مایلم  بدون دخانیات در سال ۲۰۲۱، 
کنندگان دخانیات پیام مهمی بدهم؛  برای ترک، متعهد 
شوید. ترک دخانیات در هر سنی، فواید بزرگ، آنی و 
ماندگاری در بهبود سالمت روان و جسم شما خواهد 
داشت. هیچ وقت برای ترک دخانیات دیر نیست. اگرچه 
ترک دخانیات، چالش برانگیز است اما میلیون ها تن از 
مصرف کنندگان دخانیات در سراسر جهان می خواهند، 

این عادت مضر را ترک کنند.

 دود دست دوم دخانیات
مصرف  بر  مخربی  تاثیرات  اینکه  بر  عالوه  دخانیات 
کنندگان دارد، باعث می شود تا افرادی که در معرض 
آن قرار دارند و به نوعی با دود دست دوم مواجه می 
شوند، هم از مضرات دخانیات در امان نباشند تا آنجا 
و  مرگ  از  میلیون  یک  که  دهد  می  نشان  آمارها  که 
میرهای منتسب به دخانیات بر اثر مواجهه با دود دست 

دوم آن است.
البته کودکان و زنان بیشترین قربانیان مواجهه با دود 
دست دوم دخانیات هستند تا آنجایی که آمارها نشان 
می دهند، ۷۰۰ میلیون کودک در جهان در معرض دود 
از آنجایی  سیگار والدین شان در خانواده قرار دارند و 
ایجاد  در  عامل  با دود دخانیات مهمترین  مواجهه  که 
سندرم مرگ ناگهانی نوزاد است و عامل شناخته شده 
در بروز عفونت گوش میانی، آسم و خس خس سینه در 
کودکان می شود، می تواند آسیب های غیرقابل جبرانی 
برای آنها به بار بیاورد. همچنین خطر سکته مغزی در 
اثبات  به  با دود سیگار هستند  افرادی که در مواجهه 

رسیده است.
بازار دخانیات و مصرف آن در ایران

متاسفانه مصرف دخانیات در ایران رقم باالیی به خود 

اختصاص داده است و سن استفاده کنندگان نیز کاهش 
پیدا کرده است. که این مصرف تنها سیگار نیست، بلکه 
استفاده از قلیان هم به خصوص در سال های گذشته 
از  فراغت،  اوقات  است.  پیدا کرده  افزایش چشمگیری 
ممکن  شکل  قوی  ترین  به  که  است  مسایلی  جمله 
و  دارد  ارتباط  جوانان  و  نوجوانان  در  قلیان  مصرف  با 
بیشتر افراد برای سرگرمی و پر کردن زمان فراغت خود 
بسیاری  قلیان می کنند. در حالی که  به مصرف  اقدام 
از نوجوانان و جوانان مصرف کننده قلیان از زیان های 
عمل خود آگاه نیستند و حتی جنبه های فیزیولوژیک و 

عصبی آن نیز برایشان اهمیتی ندارد.
متاسفانه در طول سال های گذشته مصرف قلیان در 
میان دختران به شدت افزایش یافته است. اکنون ۱۵ 
قلیان مصرف  به طور مستمر  از جوانان کشور،  درصد 
احتماال  آن،  به  آسان  دسترسی  دلیل  به  که  می کنند 

سراغ دیگر مواد دخانی هم خواهند رفت.
صمت،  وزارت  طرف  از  شده  ارایه  آمارهای  براساس 
می  مصرف  سیگار  نخ  میلیون   ۶۰ از  بیش  ایرانی ها 
کنند. البته این عدد فقط برای مصرف سیگار بوده و کل 
محصوالت دخانی را شامل نمی شود زیرا برپایه آمارها، 
سالیانه ایرانی ها ۱۰ هزار تن نیز تنباکوی قلیان در کشور 

مصرف می کنند که در نوع خود رقم قابل توجهی است.
آمارهای وزارت صمت نشان می دهد در سال ۱۳۹۸ 
خورشیدی از حدود ۶۵ میلیارد نخ سیگار مصرف شده 
در کشور، حدود ۵۵ میلیارد نخ آن در کشور تولید شده 
کشور  وارد  قاچاق  طریق  از  نیز  آن  نخ  میلیارد  و ۱۰ 
تن  هزار   ۱۰ از  بیش  ایرانی ها  همچنین  است.  شده 
تنباکوی قلیان مصرف کرده اند که نتیجه اینها ۳۰ هزار 
میلیارد تومان گردش مالی است که گفته می شود، بازار 
دخانیات ایران در سال گذشته در برآورد حداقلی آن را 

کسب کرده است.
اقتصادی  آمارهای  از  بخشی  تنها  ارقام  و  اعداد  این 
حوزه سیگار و دخانیات است زیرا در کنار این آمار و 
دخانیات،  مصرف  پیامدهای  واسطه  به  سالیانه  ارقام، 
وارد  بهداشتی کشور  به سیستم  زیان چشمگیری هم 
می شود. به واسطه این زیان و ضررهای مادی و معنوی 
که مصرف دخانیات به جامعه وارد می کند، در سطح 
سنگینی  مالیاتی  نرخ های  مختلف  کشورهای  جهان 
روی مصرف دخانیات اعمال کرده اند که تا حدودی در 
کاهش مصرف تاثیر داشته و اما مهم تر از آن، درآمدهای 
درآمدها  این  که  کرده  دولت ها  عاید  را  چشمگیری 
بهداشتی و درمانی و کمک های  در سیستم  مستقیماً 

اجتماعی مصرف می شود.
کرونا و دخانیات

امروزه کشور های دنیا در کنار همه گیری بیماری کوید  
۱۹ که از زمان شروع این بیماری تا کنون موجب مرگ 
حدود ۳ و نیم میلیون تن در جهان شده است، با تلفات 
دخانیات  مصرف  اپیدمی  از  ناشی  پایدارتری  و  شدید 
تن می شود،  میلیون  که سالیانه موجب مرگ هشت 
مواجه هستند. طبق مستندات سازمان جهانی بهداشت 
عالوه بر  اینکه مصرف دخانیات عامل اصلی خطر ابتال 
با  مواجهه  و  مصرف  بوده،  واگیر  غیر  های  بیماری  به 
دود دخانیات خطر ابتال به نوع شدیدی از بیماری های 
افزایش خواهد داد زیرا  ویروسی همانند کووید ۱۹ را 
مصرف دخانیات به عنوان یک عامل خطر برای هرگونه 
عفونت دستگاه تنفسی به شمار می رود و ویروسی که 
بیماری کووید - ۱۹ را ایجاد می کند نیز در درجه اول 
بنابراین  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  تنفسی  سیستم 
مصرف کنندگان دخانیات در معرض خطر شدید عوارض 

ناشی از ابتالء به ویروس کرونا هستند.
همچنین مصرف قلیان در محیط های عمومی به علت 
استفاده مشترک موجب خطر انتقال ویروس کرونا در 
محیط های اجتماعی می شود و از طرفی عبور دود قلیان 

دارد  وجود  قلیان  ساختار  در  که  مشترکی  مسیر  از 
شامل قسمت دهانی، شلنگ و جام موجب بقا و انتقال 
میکروارگانیسم های منتقل شده از افراد مصرف کننده در 

این قطعات می شود.
از طرف عوامل  البته در زمان شیوع کرونا، شایعاتی 
صنایع دخانی رواج پیدا کرد که حاکی از تأثیر مصرف 
دخانیات بر کنترل و پیشگیری از ابتالء به کرونا بود. 
متأسفانه بعضی از افراد آن را باور کرده و شرایط را برای 
شده  انجام  مطالعات  اما  کردند  دشوارتر  خود  سالمت 
نشان داد که نه تنها مصرف سیگار و قلیان برای افراد 
سودی در ایمنی نسبت به بیماری کووید - ۱۹ ندارد، 
بلکه وضعیت را حاد و خطرناک تر می کند زیرا سیگار 
مقابله  برای  را  بدن  ایمنی  سیستم  ظرفیت  کشیدن، 
افراد  که  می رود  انتظار  و  می کند  تضعیف  عفونت،  با 
سیگاری به ویژه در معرض بیماری تنفسی جدید باشند.
یک بررسی منتشر شده در ۲۰ مارس ۲۰۲۰ میالدی، 
با استفاده از مطالعاتی که در بیمارستان ها در چین مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتیجه گرفت که »سیگار 
کشیدن به احتمال زیاد با پیشرفت و پیامدهای منفی 
انتظار  ابتدا یک  بنابراین، در  کووید۱۹ مرتبط است«. 
منطقی وجود داشت که استعمال سیگار ممکن است 

یک عامل خطر قابل توجه باشد.
فواید ترک سیگار

از مواد دخانی که در دسترس عموم قرار دارد  یکی 
سیگار  رسد،  می  مصرف  به  هم  فراوانی  نسبت  به  و 
اما  را رقم زده است  زیادی  و میرهای  است که مرگ 
مطالعات نشان می دهد تنها در مدت ۲۰ دقیقه پس از 
ترک سیگار، ضربان قلب و فشارخون به مقدار طبیعی 
کاهش می یابد و در زمان ۱۲ ساعت پس از ترک، کربن 
به مقدار طبیعی می رسد.  مونوکسید موجود در خون 
سیگار،  ترک  از  پس  دوازدهم  تا  دوم  هفته  میان  در 
جریان خون فرد سیگاری بهبود پیدا کرده و عملکرد 
ریه افزایش می یابد. در بین یک ماه تا ۹ ماه پس از ترک 
نیز سرفه و تنگی نفس کاهش می یابد و در نهایت پس 
از یک سال، خطر ابتال به بیماری قلبی، تقریباً به اندازه 

نصف یک فرد سیگاری می شود.
همچنین اگر افراد در حدود ۳۰ سالگی اقدام به ترک 
آن ها  زندگی  به  امید  سال   ۱۰ تقریبا  کنند،  سیگار 
افزایش می یابد و افرادی که بالفاصله پس از حمله قلبی 
سیگار را ترک  می کنند نیز ۵۰ درصد احتمال ابتال به 

حمله قلبی دیگر را کاهش می دهند.
منبع: ایرنا

روایت »کرمان امروز« از یک تراژدی دردناک در این ایامی که همه توجه ها معطوف رقابت های انتخاباتی و وضعیت کرونا است:
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هر سال از زبان مسئولی می شنویم که سن اعتیاد در 
ایران رو به کاهش است و این کاهش تراژیک که تا سالهای 
قبل حدود ۱۷ سال بود، امروز به گفته مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در این استان به ۱۳ سال رسیده است. 
اتفاقی تلخ و نامبارک که هم دولت در آن مقصر است و 
هم خانواده ها با سهل انگاری خود در این زمینه تقصیر 
غیرقابل انکاری دارند. در بسیاری از خانواده ها این روزها 
به چشم می خورد که مصرف قلیان را جدی نمی گیرند و 
درباره سیگار بسیار حساسیت نشان می دهند. در حالی که 
نه تنها قلیان دریچه ای برای ورود به دنیای سیگار است، 
بلکه خود به تنهایی 4۰برابر کشنده تر از سیگار است. از 
سویی دیگر در جامعه امروز به دلیل صدور مجوز قلیانکده و 
سفره خانه هایی که قلیان ارائه می کنند، شاهد هستیم که 
تقریبا در هر نقطه از این شهر خطر اعتیاد به قلیان وجود 
دارد. دولت ها نیز به دالیل سیاسی با این موضوع دردناک 
مقابله نمی کنند تا مبادا رای کمتری برای دوره بعدی خود 
رقم بزنند. اینگونه است که هر روز یک مکان جدید برای 

ارائه این دریچه ورود به دنیای اعتیاد تاسیس می شود و 
هیچ کس حق اعتراض هم ندارد. ضرب المثل قدیمی می 
گوید »بدهکار را که رو دهی، طلبکار می شود« این زبانزد 
درباره سفره خانه ها و قلیانکده ها نیز صادق است. متاسفانه 
این روزها هر رسانه ای که علیه این موضوع قلم بزند در 
فضای مجازی مورد حمله این سودا گران اعتیاد قرار می 
گیرد و باید پاسخگو باشد که چرا عده ای را از نان خوردن 
می اندازید. باید از این افراد پرسید که چه نانی؟ نانی که 
در خون جوانان مردم می زنید و می خورید به راستی نان 
است؟ متاسفانه تا زمانی که این موضوع به صورت بنیادی 
این گونه  بازهم  به واسطه فرهنگ سازی ترمیم نشود،  و 

رفتارهایی را مشاهده خواهیم کرد.
درباره کاهش سن اعتیاد در استان کرمان چندی پیش 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  صافی زاده،  دکترحسین 
عمومی  روابط  سوی  از  که  خبری  در  کرمان  پزشکی 
اعالم کرد که سن مصرف  بود؛  این دانشگاه منتشر شده 
این  در  و  می باشد  کاهش  حال  در  روز  به  روز  دخانیات 
این سن به ۱۳ سالگی هم رسیده است.  روزها متاسفانه 
وی در این باره می گوید: »همه دولت ها برای به حداقل 
رساندن مصرف دخانیات در کشورشان برنامه هایی دارند. 
فرهنگ  هدف  با  امسال  شعار  قلیان«  ترک  من؛  »»تعهد 
سازی مناسب برای عدم روی آوردن به دخانیات و آگاهی 
دادن به جامعه در خصوص مضرات این مواد است. مقابله 
با دخانیات امری پیچیده است که نیازمند همکاری همه 
قلیان  است. مصرف  برنامه مشخص  و داشتن  ها  دستگاه 

بودن آن میان  رایج  به دلیل پیشینه سنتی و  در جامعه 
ریش سفیدان، متاسفانه ُقبح چندانی ندارد بلکه شوربختانه 
جامعه آن را به عنوان تفریح و تفنن پذیرفته، تا آنجا که 
خانواده اگر با کشیدن سیگار مخالف است اما حساسیتی به 

مصرف قلیان ندارد«
صافی زاده در بخشی دیگر از سخنانش به دالیل افزایش 
مصرف قلیان در جامعه اشاره و عنوان کرد: افزایش مراکز 
که  است  آن  از  حاکی  قلیان  ادوات  و  ابزارآالت  عرضه 
نداشتیم  با مواد دخانی  مبارزه  زیادی در زمینه  دستاورد 

و همچنین تصورات باطل از جمله گرفته شدن مواد مضر 
در قلیان توسط آب از دیگر دالیل افزایش روی آوردن به 
قلیان است. باید آموزش در این باره را از سنین کودکی 
کرد  آغاز  دخانی  مواد  از  استفاده  عدم  ترویج  راستای  در 
و خانواده  از مهدکودک، مدارس  ها  آموزش  است  و الزم 
باشیم.  داشته  دخانی  مواد  مصرف  مضرات  زمینه  در  را 
است،  قوانین  پیاده سازی  به  ملزم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اما وقتی مجوز قلیان خانه ها صادر و در پی آن این مکان 
اقدامات در زمینه مقابله کافی  یابد یعنی  افزایش می  ها 

و مناسب نیست. همچنین مصرف قلیان در بین خانم ها 
افزایش یافته بنابراین نیازمند عزم جدی و ملی در حوزه 
های مختلف برای مقابله با این امر هستیم. کمپانی های 
تولید کننده مواد دخانی برای گسترش درآمد خود برای 
برنامه هایی تدارک دیدند  دو قشر یعنی زنان و کودکان 
تا آنجا که سن مصرف به ۱۳ سال رسیده است. مقابله با 
دخانیات یک امر پیچیده ای است و این مساله با مشارکت 
کل جامعه امکان پذیر می باشد و البته در برابر منع استفاده 

از دخانیات باید برنامه های جایگزینی نیز ارائه شود.
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