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شهردارکرمان:

همدلی اعضای شورای شهر

یکی از دالیل اصلی

پذیرش این مسئولیت بود
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 هر خانوار چهار نفره

 باید منتظر یارانه ۸۰۰ تا۶۰۰ هزار تومانی باشد

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانخبرداد:

برگزاری جشنواره ملی موسیقی نواحی

از ۲۹ مهرماه تا ۲ آبانماه در کرمان

کمبود این ویتامین در بدن 

را جدی بگیریم

گاز مونوکسیدکربن همزمان با شروع فصل سرما؛ گزارش »کرمان امروز« از آغاز مجدد حوادث مسمومیت با 
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مزایده عمومی شرکت حمل و نقل
 بهمن بار کرمان )سهامی خاص(

متن کامل در صفحه دوم

کرونا  به اشتغال در  که  گزارش »کرمان امروز« از لطماتی 
کرد و لزوم چاره اندیشی در این باره؛ کرمان وارد  استان 

رئیسکلسازمانامورمالیاتیکشور
تاکیدکرد:

 حرکت به سمت هوشمندسازی

 نظام مالیاتی، رعایت عدالت

کثری مودیان  و رضایت حدا

متخلفان شکار

 پرندگان وحشی

 در رابر دستگیر شدند
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استاندار کرمان:

با کم جمعیتی و پیری 

جمعیت برای ما 

فاجعه ایجاد می شود

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(
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مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

تبریک

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان، سردار بزرگوار 

جناب آقای ناظری
شنیدن خبر موفقیت فرماندهی انتظامی استان کرمان در کسب 
»رتبه برتر اشــراف فرماندهی« در ســطح کشور، در جشنواره 

مالک اشتر، باعث شعف و افتخار تمام کرمانی هاست.
بی شک این موفقیت حاصل مدیریت مدبرانه شما و رشادت ها 
و مجاهدت های همکاران گرامی شــما در فرماندهی انتظامی 
اســتان است. ضمن تبریک به این مناسبت، برای شما و تمامی 
حافظان امنیت و آرامش ســرزمین سربلندمان، ایران اسالمی، 

آرزوی سالمتی و سرافرازی داریم.

روابط عمومی فوالد زرند ایرانیان

برای ۲۵هزار شغل از
دست رفته چاره ای

اندیشیده ایم؟
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اخبار استان

با کم  این مساله که  باید  اول  استاندار کرمان گفت: 
می  ایجاد  فاجعه  ما  برای  جمعیت  پیری  و  جمعیتی 
شود، تبدیل به باور عمومی شود و حداقل سبک زندگی 
شوند.  پیر  سالم  افراد  این  که  کنیم  تعریف  جوری  را 
دکتر علی زینی وند  در مراسم افتتاح مرکز نیکوکارِی 
های  خانواده  و  نابارور  های  زوج  از  حمایت  تخصصی 
پرنوزاد در کرمان با اشاره به مشکالت پیش آمده بر سر 
جمعیت کشور اظهار کرد: در این زمینه اوضاع آنقدر 
وخیم شد که مقام معظم رهبری ورود کردند و تذکر 
دادند و اقداماتی از جمله سیاست های کلی جمعیت 

ابالغ شد.
و  جذاب  فضای  از  باره  یک  به  متاسفانه  افزود:  وی 
که  رسیدیم  اینجا  به  پرجمعیت  های  خانواده  عاطفی 
همه به فرزند کم اکتفا کردند و در طول ۱۵ تا ۲۰ سال 
آینده جامعه ای پیر، افسرده و پرهزینه خواهیم داشت 

که خودمان را برای اداره آن آماده نکردیم.

اندرکاران  دست  از  بنده  اینکه  به  اشاره  با  وند  زینی 
تدوین سیاست های کلی جمعیت بودم، تصریح کرد: 
متأسفانه آنچه در راستای این سند در مجلس هم انجام 
می شود با خود سند تفاوت دارد و باید توجه داشت که 
با شعار، جمعیت اضافه نمی شود بلکه باید کار عملی 
قانونی  پُرنوزاد حمایت های  برای خانواده های  کرد و 

وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: تعداد زیادی از زوج ها بچه نمی آورند و 
نابارور هستند در حالی که با مشاوره خیلی ها بچه دار 
می شوند و حتی مشکل بعضی از آنها با پرداخت ۱۰، 

۲۰ و یا ۳۰ میلیون تومان وام حل شده است.
زینی وند در پایان از اقدام کمیته امداد استان کرمان 
های  زوج  از  حمایت  نیکوکاری  مرکز  اندازی  راه  در 
نابارور قدردانی کرد و افزود: امیدوارم در این دوره به 
مشکل جمعیت توجه شود زیرا سیاست های جمعیتی 
را کسانی نوشتند که االن در رأس سازمان ها قرار دارند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از 
برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره ملی موسیقی 
در  آبان  دوم  تا  جاری  مهرماه   ۲۹ ایران  نواحی 

کرمان خبر داد.
»محمدرضا علیزاده« در نشست خبری اظهار کرد: 
نواحی  موسیقی  ملی  جشنواره  دوره  چهاردهمین 
موسیقی  کثرت  در  »وحدت  نام  با  امسال  ایران 

اقوام« در کرمان برگزار می شود.
از ۲۹ مهرماه  را  این جشنواره  برگزاری  وی زمان 
شهر   وزیری  موزه  باغ  در  ماه  آبان  دوم  تا  جاری 

کرمان اعالم کرد.
عنوان  به  این جشنواره  اینکه  به  اشاره  با  علیزاده 
یکی از مهم ترین رویدادهای موسیقی و به نوعی 
شود،گفت:  می  تلقی  کشور  موسیقی  ترین  اصیل 
و  فرهنگی  ارزش  با  گنج  ایران  نواحی  موسیقی 
معنوی کشور است که از طریق زبان هنر بیان می 

شود.
وی با بیان اینکه در جشنواره امسال همه اقوام از 
سراسر کشور حضور دارند، تصریح کرد: بیش از ۷۰ 
نفر از هنرمندان و اساتید موسیقی نواحی کشور در 

این جشنواره شرکت کرده اند و به تناوب کارهای 
خود را ارائه می دهند.

کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سه  از  یکی  نواحی  موسیقی  ملی  گفت: جشنواره 
ظرفیت  و  است  کشور  مهم  موسیقی  جشنواره 
در  برگزاری  ها  سال  طی  جشنواره  این  برگزاری 
استمرار  کرمان  در  انشاءاهلل  و  شده  ایجاد  کرمان 
دبیرخانه  این هستیم که  دنبال  به  و  باشد  داشته 
دائمی این جشنواره را در کرمان راه اندازی کنیم.

تا  نواحی  وی عنوان کرد: جشنواره ملی موسیقی 

سال ۹۸ به صورت حضوری برگزار شد و در آن 
و  هنرمندان  از  نفر  از ۳۰۰  بیش  میزبان  ما  سال 
کرمان  در  جشنواره  این  اجرایی  اندرکاران  دست 
این  کرونا  بیماری  دلیل  به  و سال گذشته  بودیم 

جشنواره به صورت مجازی برگزار شد.
علیزاده تصریح کرد: امسال قرار است این جشنواره 
به صورت محدود حضوری برگزار شود و همچنین 
برنامه برگزاری جشنواره موسیقی نواحی در چهار 
شهرستان را داشتیم که تاکنون فقط در شهرستان 
سیرجان برگزاری این جشنواره قطعی شده است.

از  زرند  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
خیران و همه افراد جامعه که توانایی کمک دارند، 

خواست، متقاضیان ترک اعتیاد را یاری کنند.
انقالب  و  عمومی  دادستان  زاده  بلوچ  اسماعیل   
زرند به همراه رئیس بهزیستی، نماینده اداره کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی و نماینده مرکز بهداشت این 
اعتیاد  ترک  از کمپ  به صورت سرزده  شهرستان 
را  موجود  وضعیت  ازنزدیک  و  بازدید  زرند  بانوان 

مشاهده کردند.

عملکرد کمپ های  بر  نظارت  منظور  به  زاده  بلوچ 
برای  قوانین  رعایت  چگونگی  و  اعتیاد  ترک 
بازپروری معتادین به ویژه بانوان با آن ها به صورت 

چهره به چهره گفت و گو کرد.
بهداشتی کمپ،  بازدید همچنین وضعیت  این  در 
خروجی آن و نحوه ترک و اجرای شیوه نامه های 
کنترل  بهداشت  مرکز  نماینده  سوی  از  بهداشتی 

شد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان زرند پس از 

استماع سخنان مسئول کمپ و شنیدن مشکالت، 
ادامه  مستمر  طور  به  بازدید ها  این  اینکه  اعالم  با 
خواهند داشت، از مسئوالن بهزیستی، بهداشتی و 

اداره کار خواست، پیگیر مشکالت شوند.
توجه  باید  مربوطه  مسئوالن  افزود:  زاده  بلوچ 
اعتیاد  ترک  تقاضای  که  معتادی  زنان  به  ویژه ای 
افراد  این  به  منظور  بدین  و  باشند  داشته  دارد، 
رسانی  خدمت  افراد  این  به  که  مراکز  حتی  و 

می کنند، کمک کنند.

او از خیران و همه افراد جامعه که توانایی کمک 
کمک  اعتیاد  ترک  متقاضیان  به  خواست،  دارند، 

کنند.
منظور  دکتر  مراسم،  این  ابتدای  در  است  گفتنی 
رئیس کل سابق،  پارسا  از خدمات شایسته دکتر 
در دوران تصدی این پست، تشکر و قدردانی کرد 
و اظهار امیدواری کرد که نظام مالیاتی با سرعت 
هر چه تمامتر در ریل توسعه و تعالی سازمانی به 

حرکت خود ادامه دهد

شهردار کرمان گفت: تحول در شهر، جزو برنامه های 
این دوره شهرداری کرمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شعرباف تبریزی در 
اولین جلسه حضور خود در نشست عمومی شورای 
اسالمی شهر کرمان که با حضور اکثر اعضای شورا 
شورا  محل  در  کرمان  شهرداری  سابق  سرپرست  و 
برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن والدت حضرت 
بیان  با  )ع(،  امام جعفر صادق  و  اکرم )ص(  رسول 
اینکه از اعتمادی که اعضای شورای شهر کرمان به 
من داشتند، تشکر می کنم، افزود: همدلی و همگامی 
اصلی  عوامل  از  یکی  کرمان،  شهر  شورای  اعضای 
پذیرش این مسئولیت بوده است؛ چراکه با همدلی 
که  است  سیاسی  نگاه های  حداقل  با  و  همگامی  و 

بزرگی  کارهای  و  برداشت  خوبی  گام های  می شود 
انجام داد که از این نظر شورای شهر کرمان در کشور 

بی نظیر است.
شهر  در  تغییر  و  تحول  به  اشاره  با  کرمان  شهردار 
و  بوده  من  برنامه های  جزو  تحول،  گفت:  کرمان 
هم  کرمان  شهرداری  در  حضور  برای  من  میثاق 
به شورا  این حوزه  در  بوده که  تعهداتی  و  برنامه ها 

تحویل داده ام.
و  شهرداری  ارتباط  اینکه  بیان  با  تبریزی  شعرباف 
خواهد  پیدا  افزایش  محسوسی  کاماًل  به طور  شورا 
و  ارتباطات  دسترسی ها،  کرد:  خاطرنشان  کرد، 
داده ها بیش از آنچه که مد نظر است، افزایش پیدا 
خواهد کرد و نه تنها برای اعضای شورای شهر، بلکه 

برای مردم نیز بسیاری از موضوعاتی که در کشور 
نمونۀ تجربه شده ای وجود ندارد.

و  کمک  به  جدی  به طور  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بیان  امیدواریم،  شهر  شورای  اعضای  همراهی های 
کرد: با توجه به موارد مطرح شده در شورای امروز، 
و  علنی  صحن  فضای  می کنم  سعی  امکان  حد  تا 
کمیسیون های شورا را از مواردی که وظیفۀ مستقیم 
شهرداری و جزئیات است و شاید برای اطمینان در 
از  بسیاری  و  کنم  خالی  می شده،  فرستاده  گذشته 
موضوعات مهم و کالن را به جلسات شورا بیاوریم؛ 
در  شده  مطرح  موارد  از  بعضی  من  نظر  به  چراکه 
شورا را می توان به راحتی در شهرداری مطرح و حل 

کرد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رابرگفت: متخلفان شکار 
و صید غیرمجاز در رابر ملزم به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال به 

حساب خزانه دولت شدند.
اسحاق منظری توکلی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 

رابر از دستگیری دو گروه متخلف شکار پرندگان وحشی خبر داد.

یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در محدوده  ماموران  او گفت: 
وحشی  پرنده  قطعه  دو  شکار  متخلفان  دستگیری  به  موفق  شاه  کوه 
می شوند. منظری توکلی افزود: از این شکارچیان غیرمجاز یک قبضه 
اسلحه ساچمه زنی تک لول، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دو لول، یک 
دستگاه دوربین چشمی، بیست و هفت عدد فشنگ ساچمه ای کشف 

و ضبط و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رابر عنوان کرد: بر اساس 
صدمه وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک قطعه کبک 
وحشی نر و یک قطعه کبک وحشی ماده، متخلفان ملزم به پرداخت 

مبلغ دوازده میلیون ریال به حساب خزانه دولت هستند.

استاندار کرمان:

با کم جمعیتی و پیری جمعیت برای ما فاجعه ایجاد می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

برگزاری جشنواره ملی موسیقی نواحی از ۲۹ مهرماه تا ۲ آبانماه در کرمان 

دادستان زرند خواستار شد:

ورود خیران برای کمک به متقاضیان ترک اعتیاد

شهردار کرمان:
همدلی اعضای شورای شهریکی از دالیل اصلی پذیرش این مسئولیت بود

متخلفان شکار پرندگان وحشی در رابر دستگیر شدند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

کید کرد: تا

  حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، 

رعایت عدالت و رضایت حداکثری مودیان

نظام  هوشمندسازی  کرد:  تاکید  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
مالیاتی، رعایت عدالت و انصاف، رضایت مودیان و تحقق کامل درآمدهای 

مالیاتی، برنامه های اولویت دار نظام مالیاتی محسوب می شوند.
   به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، دکتر داود 
منظور، رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین دیدار خود 
با معاونین سازمان و مدیران کل ستادی، سیاست های کلی و برنامه های 

اولویت دار نظام مالیاتی را اعالم کرد.
نظام  اخیر  آوردهای سالهای  توفیقات و دست  به  اشاره  با  و  ابتدا  وی در 
مالیاتی، عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی، بی تردید جزو دستگاه های برتر 
در سیستم اجرایی کشور است و به نوعی، پیشران خدمات دولت محسوب 

می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور 
از سایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است، مسئولیت این 
دولت  اینکه  ضمن  است؛  سنگین  بسیار  دولت  مالی  تامین  در  دستگاه 
سیزدهم به شدت از تامین مالی از طریق سایر شیوه ها از جمله چاپ پول 
و استقراض بانکی ابا دارد؛ چرا که این شیوه های نادرست در نهایت به تورم 

می انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد می شود.
دکتر منظور اظهار کرد: مهمترین ماموریت این دستگاه، وصول درآمدهای 
مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تالش مضاعف و کار جهادی باید 

زمینه رشد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: برنامه کالن نظام مالیاتی در 
چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود 
6 درصد به ۹ درصد )۵۰ درصد رشد( و تامین مالی حداکثری از منابع سالم 

و پایدار مالیاتی است.
وی در ادامه با بیان اینکه معاونت های این سازمان، به فراخور باید بسترهای 
الزم برای رشد و تحقق اهداف و سیاست های نظام مالیاتی را فراهم سازند، 
گفت: الگو و چارچوب کلی ما برای پیشرفت و توسعه نظام مالیاتی، رعایت 
وصول  مالیاتی،  نظام  هوشمندسازی  مودیان،  رضایت  عدالت،  و  انصاف 

حداکثری و ارتقای سالمت نظام اداری است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام 
مالیاتی و حاکمیت داده ها ، اولویت اصلی برنامه های نظام مالیاتی است، 
خاطرنشان کرد: برای تحقق این برنامه کالن، سه اقدام کلیدی شامل اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده جدید و استفاده از ظرفیت های ماده ۱6۹ مکرر قانون مالیات های 

مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.
دکتر منظور در ادامه به تشریح برخی ضرورت های عملیاتی در این دستگاه 
اشاره کرد و گفت: بحث کنترل پروژه از جمله اقدامات ضروری است که 
باید به نحو شایسته اجرایی شود تا بتوانیم سه ماموریت فوق را طبق برنامه 

ریزی و زمان بندی مشخص عملیاتی کنیم .
وی همچنین موضوع رضایت مندی مودیان را بسیار اساسی و حیاتی قلمداد 
کرد و گفت: برای ارتقای رضایتمندی مودیان باید از تمام تدابیر الزم و 
اقداماتی که می تواند منجر به اعتماد بیش از پیش مردم به نظام مالیاتی 

شود، بهره ببریم.
دکتر منظور افزود: در این راستا باید زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده 
های مالیاتی از طریق تقویت موتور ریسک طرح جامع مالیاتی و همچنین 
موجبات  همچنین  و  آورده  بوجود  را  مالیاتی  دادرسی  فرآیند  در  تسریع 
کاهش اطاله دادرسی مالیاتی، رسوب پرونده ها و ارجاع پرونده ها به هیات 

های حل اختالف مالیاتی فراهم سازیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، سایر اقدامات کلیدی که 
منجر به تحول در نظام مالیاتی می شود، از جمله رعایت قواعد شایسته 
ساالری و جانشین پروری، انسداد گلوگاه های فساد اداری، ارتقای وضعیت 

معیشتی همکاران و تقویت ارزشهای سازمانی را مورد توجه قرار داد.
دکتر منظور، همچنین برنامه توسعه پایه های مالیاتی را یکی از برنامه های 
مهم نظام مالیاتی قلمداد کرد و گفت: بنا داریم در اصالحیه قانون مالیات 
های مستقیم، موضوع CGT )مالیات بر عایدی سرمایه ( و PIT ) مالیات 
بر مجموع درآمد ( را نیز به سرانجام برسانیم؛ هر چند نگاه ما به موضوع 
مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا نگاه درآمدی نیست و سایر مولفه ها از جمله 
اجرای عدالت مالیاتی، کاهش نرخ تورم، شفاف شدن اقتصاد و حرکت به 

سمت اخذ مالیات از بخش های غیر مولد مد نظر می باشد.

قلیان؛ نقطه
 شروع اعتیاد!

شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان )سهامی خاص( در نظر دارد دو دستگاه کامیون کشنده BMC مازاد خود را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان گرامی برای بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 

۱4۰۰/۰۸/۰6 به نشانی شرکت مراجعه نمایند. شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
نشانی: کیلومتر ۱۷ جاده کرمان - باغین بلوار ورودی کارخانه سیمان کرمان - شرکت بهمن بار 

تلفن تماس )در ساعات اداری(: 09372419630

مزایده عمومی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   140060319078004395 شماره  رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
 145 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  فر  فردین  یداهلل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فرعی  مترمربع پالک 109   128/75 مساحت  به  خانه  باب  در ششدانگ یک  از کرمان  صادره 
از 3501 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 30 فرعی از 3501 اصلی واقع در بخش 2 کرمان 
پیرانشهر کوچه 9 سمت چپ بن بست  آدرس کرمان چهارراه هفدهم شهریور خیابان شهدای 
دوم خریداری از مالک رسمی آقای محمد معین الدینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
انقضای  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/07/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/08/12

936 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   140060319078006556 شماره  رای  برابر 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب اهلل محمدی راد فرزند علی 
بشماره شناسنامه 1969 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه )مخروبه( به مساحت 146/2 
مترمربع پالک 1 فرعی از 3174 اصلی واقع در بخش 2 کرمان خیابان مدرس کوچه 8 خریداری 
از مالک رسمی خانم کبری عباسی پور گینکانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به  اعتراض خود را 
انقضای  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/07/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/08/12

916 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک 
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گزارش »کرمان امروز« از آغاز مجدد حوادث مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن همزمان با شروع فصل سرما؛

قاتل خاموش؛همان همیشگی،این بار با کرونا

گزارش : محبوبه امامی صدر

اشاره:
همه ساله با شروع فصل سرد، شمارش معکوس برای 
مرگ و میرها و یا مسمومیت های ناشی از گاز گرفتگی 
در نقاط مختلف استان به علت استفاده بیشتر مردم  از 
بخاری های گازی و نفت سوز برای گرم نگاه داشتن 
منزل مسکونی آغاز می شود، آنجایی که قاتل خاموش 
آرام و بی صدا خفته است. به همین مناسبت سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان با توجه 
به قرار گرفتن در فصل سرد و آمار ناشی از گاز گرفتگی 
بار دیگر نسبت  به استفاده کلیه همشهریان از وسایل 
گرمازا و گاز سوز هشدار داد. گزارشی در همین زمینه 

تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
حوادث مسمومیت با گاز منوکسید کربن که به قاتل 
خاموش معروف است از تلخ ترین اخباری است که هر 
سال در فصل سرما می شنویم. آمارهای اعالم شده از 
مسمومیت  با گاز منوکسید کربن در هر سال حاکی 
نیمه دوم سال  این حوادث در  بیشتر  از آن است که 
از  استفاده  در  ایمنی  موارد  نکردن  رعایت  دلیل  به  و 
وسایل گرمایشی اتفاق می افتد که افراد زیادی را راهی 
بیمارستان کرده و برخی را  به کام مرگ می کشاند. 
اما امسال چاشنی کرونا با این اتفاق رخداد را پیچیده تر 
ساخته است و بسیاری از کسانی که به دلیل مسمومیت 
مرگ  خطر  در  می کنند  مراجعه  بیمارستان  به  گازی 
قابل  این مساله  دارند که  قرار  نیز  به کرونا  ابتال  براثر 
چشم پوشی نیست و همگان می دانیم که حضور هر 
چه بیشتر افراد در بیمارستان ها  و مراکز درمانی چرخه 
بیماری کووید 19 را در سطح جامعه بیشتر خواهد کرد 

و اما ادامه گزارش...
گاز منو اکسید کربن

بسیار سمی  و  بو  بی  این گاز، گازی است بی رنگ، 
که  به علت عملکرد نامناسب وسیله گرمایشی در اثر 
آن  از  ناصحیح  استفاده  یا  و  نادرست  ناقص،   سوخت 
ایجاد می شود، غلظت منواکسید در مقادیر بسیار پایین 

نیز برای انسان خطرناک و کشنده است.
بخاری وسایل  نصب و کنترل صحیح دودکش های 
گاز سوز که جریان گاز منواکسیدکربن را از خود عبور 
می دهد تا حدود بسیاری از میزان خطر گاز گرفتگی 

جلوگیری می کند.
مراقب قاتل خاموش باشیم

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
گاز  احتمال  خصوص  در  هشدار  با  کرمان  شهرداری 
خواست  شهروندان  از  سال  سرد  فصول  در  گرفتگی 

و  مجاز  کار  سرویس  توسط  سوز  گاز  وسایل  بررسی 
مورد  را  ها  ساختمان  فضای  کافی  تهویه  از  اطمینان 

توجه جدی قرار دهند.
فرا رسیدن فصل  با  اینکه  به  اشاره   با  میرزایی  رضا 
در  ایمنی  نکات  رعایت  عدم  دلیل  به  متاسفانه  سرما 
وسایل گرمایشی هر ساله تعدادی از هموطنان دچار گاز 
گرفتگی و مرگ می شوند نکات ایمنی مربوط به گاز 
گرفتگی را  به منظور حفظ جان و سالمتی شهروندان 
یادآورشد و اظهار کرد: گاز گرفتگی از جمله حوادثی 
برای  مناسب  دودکش  فقدان  اثر  در  معموال  که  است 
عدم  و  آبگرمکن  بخاری،  به خصوص  گاز سوز  وسایل 

تهویه کافی در فضای بسته رخ می دهد.
میرزایی گفت: دودکش ها حتما قبل از روشن کردن  
بخاری بایستی بازدید شوند و هر وسیله گاز سوز باید 
دارای یک دودکش استاندارد، مجزا و مجهز به کالهک 
اتصال  محل  همواره  خواست  شهروندان  از  و  باشد 
دودکش به وسایل گاز سوز را بازرسی و از آب بندی و 

ثبات آنها اطمینان حاصل نمایند.
با  دودکش  از  استفاده  رعایت  لزوم  بر  همچنین  وی 
شدن  مسدود  گفت:  و  کرد  تاکید  استاندارد  کالهک 
دودکش  سبب سوخت ناقص  و ایجاد گازهای خطرناک 
و مسموم کننده می شود که برگشتن چنین گازهایی 
به داخل فضای زندگی باعث گاز گرفتگی و مرگ افراد 

حاضر در آن مکان می شود و مقدار کمی از گاز منو 
اکسید کربن  برای انسان کشنده است.

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
تصریح کرد: دود کش های وسایل  گاز سوز در محل 
عبور از شیشه های پنجره نباید مستقیما با شیشه در 
تماس باشد زیرا در چنین صورتی امکان شکستن شیشه 
در اثر حرارت و  لق شدن و افتادن دودکش وجود دارد

یا  و  بزرگتر   بخاری  خروجی  لوله  قطر  گفت:  وی 
مساوی خروجی بخاری باشد و در صورتی که دودکش 
از پنجره به بیرون هدایت شده است باید دارای حداقل 

یک متر ارتفاع عمودی از محل خروج از پنجره باشد
میرزایی تاکید کرد:شهروندان بایدهر چند وقت یکبار 
و  بازرسی  را  سوز  گاز  وسایل  های  دودکش  کالهک 
چنانچه کالهک افتاده باشد آن را در محل خود نصب 
کنند همچنین کالهک عالوه بر اینکه از نفوذ باران و 
برف و افتادن سایر اشیاء به داخل دودکش جلوگیری 
میکند ,در منظم سوختن وسیله گاز سوز هم موثر است

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گفت: 
ضمنا باید از فشردن بیش از اندازه کالهک که باعث 
تغییر حالت و گرفتگی منافذ خروج گازهای دودکش 

می شود نیز خودداری شود
انتهای دودکش های توی کار  با اشاره به اینکه  وی 
باید حداقل یک متر از سطح پشت بام باالتر باشد افزود: 

هر وسیله گاز سوز باید دارای دودکش مناسب و بدون 
اشکال برای تخلیه گازهای حاصل از احتراق به فضای 
آزاد باشد و هر گونه نقص و نارسایی و رعایت نکردن 

استانداردها در این مورد باعث حادثه خواهد شد 
خانه  اجاره  و  ,خرید  از ساخت  کرد:  عنوان  میرزایی 
هایی که فاقد دودکش مناسب در داخل دیوار هستند 

خودداری شود
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
کرمان به شهروندان توصیه کرد:از نصب آبگرم کن و 
بخاری بدون دودکش در فضاهای بسته مثل حمام جدا 
خودداری کنند و همچنین یکی دیگر از عوامل وقوع 
و  گاراژ  در  خودرو  کردن  روشن  گرفتگی  گاز  حوادث 
پارکینگ منازل است برخی رانندگان صبح هنگام برای 
اینکه موتور خودرو را گرم کنند این وسیله را درفضای 
به  و  میکنند  روشن  ساختمانها  پارکینگ  مثل  بسته 
انتشار  مدت طوالنی در این حالت باقی میگذارند که 
دود خودرو در فضای ساختمان و خانه سبب بروز گاز 

گرفتگی و حتی مرگ افراد می شود
وی در ادامه گفت :شهروندان از قرار دادن لوله بخاری 
در ظرف آب خودداری کنند و به این نکته توجه کنند 
که شعله بخاری حتما باید آبی باشد و از داغ بودن لوله 

دودکش بخاری اطمینان حاصل کنند
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
باید  ها  دودکش  که  این  دیگر  داد:نکته  ادامه  کرمان 
حتما دارای شیب مثبت باشد,یعنی جهت دودکش رو 

به باال باشد نه به سمت پایین.
وی توصیه کرد:حتی االمکان از نصب زانوی اضافی در 
مسیر دودکش خودداری شود زیرا زانو کارایی دودکش 
را کاهش میدهد و نکته بعد این است که به هیچ وجه 
نباید از لوله های آکاردونی به عنوان لوله بخاری استفاده 
کرد این لوله ها به مرور زمان مقاومتشان را از دست 
داده و در آنها افتادگی و در نتیجه ایجاد شیب منفی 
در لوله و در نهایت برگشت گازهای ناشی از احتراق به 

فضای سکونت می شود.
آلودگی,سردرد و خستگی,سر گیجه  میرزایی خواب 
تهوع, بی حالی،کبودی بدن,رنگ  قراری ,حالت  و بی 
پریدگی و کاهش دید را از عالئم گاز گرفتگی عنوان 
کرد و گفت:شهروندان در صورت مواجهه با گاز گرفتگی 
سریعا با اورژانس تماس گرفته و درب و پنجره ها را باز 
نمایند تا هر چه سریعتر هوای محیط عوض شود و فرد 

دچار گاز گرفتگی باید سریعا در محیط باز قرار گیرد.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
روشن  از  خواست  شهروندان  از  پایان  در  شهرداری  
کردن زغال، اجاق گاز و پیک نیک در محیطهای بسته 
از قبیل منازل، خودروها و یا چادرهای مسافرتی جدا 
خودداری نمایند ، متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان 
در سال های گذشته به دلیل استفاده از زغال روشن و 
یا پیک نیک دچار مسمومیت شده اند و  جان خود را 

از دست داده اند.

است  معروف  خاموش  قاتل  به  که  منوکسیدکربن  گاز  با  مسمومیت  حوادث   

اعالم  آمارهای  شنویم.  می  سرما  فصل  در  سال  هر  که  است  اخباری  تلخ ترین  از 

شده از مسمومیت با گاز منوکسید کربن در هر سال حاکی از آن است که بیشتر 

این حوادث در نیمه دوم سال و به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی رخ می دهد. 

اما امسال چاشنی کرونا با این اتفاق رخداد را پیچیده تر ساخته است و بسیاری از 

کسانی که به دلیل مسمومیت گازی به بیمارستان مراجعه می کنند در خطر مرگ 

براثر ابتال به کرونا نیز قرار دارند و...

یادداشت: 
زنگ 

آغاز سفر
لذا  چرخد  نمی  مدار  یک  بر  همیشه  روزگار 
آرزوها و امیال مردم همواره در حال تغییرند در 
نیز در حال  چنین شرایطی موقعیت های زندگی 
تغییر خواهند بود. امید به عوض شدن اوضاع نباید 
مایه ی غفلت بوده باشد که اوضاع خراب تر شده 
باید  همواره  شد  خواهد  ناقص  بنیان  از  کارها  و 
برای بهتر شدن کاری کرد وگرنه اوضاع به سمتی 
می رود که شرایط بدتر از گذشته ها باشد. باید رو 
به باال حرکت کرده و تسلیم حوادث نشد. انتظار 
بیهوده و بی تالش آدم را به جایی نمی رساند مثل 
داشته  توقع  ها  ماند که در هجوم طوفان  این می 
خودمان  و  باشد  ما  به  دیگران  حواس  که  باشیم 
بدترین  بی جا  توقعات  اینگونه  باشیم.  به هوا  سر 
ما  زنند  می  خود  به  ها  آدم  که  است  ای  ضربه 
فرزند تاریخیم اما بدون حرکت هیچ اتفاق خوبی 
ها  عالقه  اینکه  بدون  افتاد  نخواهد  تقدیرمان  در 
ثابت شود. رابطه ها دوام نخواهند داشت و بدون 
نخواهد شد  باغچه هیچ غنچه ای شکوفا  آبیاری 
قلب ها و نژادها اگر چه به همدیگر نزدیک باشند 
نخواهد  اتفاق  تحولی  هیچ  ها  عالقه  ابراز  بدون 
از فکر و ذهن دیگران  باخبر شدن  افتاد چرا که 
به طور کامل ممکن نیست حرفی باید زد و خطی 
ها کمتر  فاصله  تا  باید کرد  و کاری  نوشت  باید 
شده و دردها به درمان رسیده و دل ها گرم شوند.
آغاز  زنگ  و  دیده شده  نیازها  تا  زد  باید حرفی 
باید  ها  خواستنی  برای  درآورند  صدا  به  را  سفر 
جنگید و برای رابطه ها باید فهمید و راه را لحظه 
با گوشه  پرسیده  احوالی  سنجید. گاهی  لحظه  به 
چشم خندید تا وجود خود را به شکل دل انگیزی 
نیستیم که  ما بت های عهد جاهلیت  ثابت کنیم. 
آب و غذا و عشق را بدون زحمت جلوی پایمان 
به ما دهند ما  بگذارند و عرصه ی فرمانروایی را 
در صورتی فرمانروا خواهیم بود که با فعالیت های 

خود جهان را متحول سازیم.
با عشق همراهم که چشمت را بگیرم 
هر چند یک دنیا پر از درد و حقیرم 

هر چند می خواهی جهان را پس بگیری 
در هیچ ها هیچم که در چشمت بمیرم 

افزایش مبلغ یارانه نقدی از آذر ۱۴۰۰ ؛

 هر خانوار چهار نفره باید 
منتظر یارانه ۸۰۰ تا۶۰۰ 

هزار تومانی باشد
وعده ها نشان می دهد احتماال از آذرماه مبلغ یارانه نقدی 
افزایش پیدا کند. بر اساس وعده رئیسی، هر خانوار چهار نفره 

در آذرماه باید منتظر یارانه ۸۰۰ تا۶۰۰ هزار تومانی باشد.
و  برنامه  سازمان  رئیس  هرچند  تجارت نیوز،  گزارش  به 
بودجه می گوید یارانه نقدی تاثیری در بهبود معیشت مردم 
نداشته، اما آخرین اخبار حاکی از افزایش این مبلغ احتماال 

تا پایان فصل پاییز است.
کنار  در  رئیسی  دولت  ترکیب  معتقدند  عده ای  اگرچه 
وعده های انتخاباتی او احتمال محقق شدن تغییرات در نظام 
پرداخت یارانه را جدی تر می کند، اما کسری بودجه و منابع 
مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح ها همچنان محل سؤال 
هستند، عالوه بر اینکه براساس اظهارات پیش از انتخابات 
وقوع  انتظار  در  پاییز  فصل  پایان  تا  باید  احتماال  رئیسی، 

تحوالت یارانه ای بمانیم.
یارانه نقدی، دومین واریزی مهر بود. این یارانه نیز براساس 
به حساب سرپرستان خانوار  بیستم مهر  روز  زمانبندی در 
واریز شد. مبلغ این یارانه نیز طی چندین سال گذشته بدون 
تغییر بوده، به نحوی که همه ی خانوارهای مشمول مبلغ ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر یک از اعضای خانواده دریافت 
تاکنون دو سناریو رقم دار  می کنند.با وجود چنین روندی 

منتشر شده است.
اولین آن مربوط به اظهارات ابراهیم رئیسی است که برای 
کاهش هزینه خانواده ها وعده داده که کارت اعتباری معیشت 
صادر می شود. بر این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار 
در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی 1۵۰ 
با کارمزد دو درصد  اعتبار ماهانه قرض الحسنه  هزار تومان 
تخصیص یابد. این یارانه برای خانواده پنج نفره سه دهک 
اول ۲۰۰ هزار تومان و برای دهک های چهارم و پنجم 1۵۰ 
هزار تومان به ازای هر نفر است. آنطور که رئیسی گفته این 
کمک های معیشتی قرار است به دولت برگردد، اما او گفته 
به خانواری که در پرداخت اقساط مشکل داشته باشد یارانه 
وزیر  جوان ترین  این،  بر  عالوه  می گیرد.  تعلق  بازپرداخت 
کابینه دولت رئیسی موافقت خود را با افزایش یارانه ها اعالم 
کرده است. جدا از بدنه دولت، در مجلس نیز زمزمه های در 
به  مجلسی ها  دارد،  وجود  یارانه ها  افزایش  یا  کاهش  حوزه 
دنبال این هستند که موضوع حذف یارانه ها را به رفراندوم 
بگذارند. به گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور، 
»دهمین  ماه،  دراین  شد؛  یادآور  سازمان  این  مدیرعامل 
تومانی  میلیون  یک  وام  مرحله  دومین  پرداخت  از  قسط« 
را  وام  این  که  خانواده هایی  از حساب سرپرستان  کرونایی، 

دریافت کرده اند، کسر می شود.
اعضای خانوار  از  ابراهیم رئیسی، هر یک  بر اساس گفته 
دهک های اول تا سوم نفری ۲۰۰ هزار تومان یارانه می گیرند. 
یارانه دهک های چهارم و پنجم هم نفری 1۵۰ هزار تومان 
است. بر اساس وعده رئیسی، هر خانوار چهار نفره در آذرماه 

باید منتظر یارانه ۸۰۰ تا۶۰۰ هزار تومانی باشد.
این در حالی است که اکنون رقم یارانه نقدی ماهانه نفری 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و مجموع یارانه نقدی یک خانوار 

چهار نفره 1۸۲ هزار تومان است.

به قلم
مهناز سعید

واکسن آنفلوانزای ایرانی از هفته آینده در داروخانه ها؛

 تزریق رایگان ۱.۸ میلیون دوز واکسن در مراکز بهداشتی

کمبود این ویتامین در بدن را جدی بگیریم

محمدی از توزیع واکسن ایرانی آنفلوانزا از هفته آینده 
در داروخانه ها خبر داد و گفت: با ابالغ قیمت گذاری واکسن 

آنفلوانزای ایرانی توزیع خواهد شد.
کنترل  تحت  مواد  و  دارو  کل  مدیر  محمدی  حیدر  سید 
سازمان غذا و دارو از توزیع واکسن ایرانی آنفلوانزای از هفته 
آینده در داروخانه ها گفت: امسال برای واکسن آنفلوآنزا در 
کشور چهار تولیدکننده داریم که دو تامین کننده وارداتی و 
دو تامین کننده تولید داخل هستند. وی افزود: ما حدود ۲.۵ 
میلیون دوز واکسن آنفلوانزا را از طریق واردکننده خارجی 
تامین کردیم که 1.۵ میلیون دوز آن وارد شده و یک میلیون 
دوز باقی مانده هم در حال ورود است و به زودی وارد کشور 
هم  داخلی  تولید  تامین کننده  دو  اینها  بر  افزون  می شود. 
وارد  امسال  آنها  تولیدی  واکسن  بار  اولین  برای  که  داریم 

بازار می شود البته پارسال هم یکی از تولیدکنندگان واکسن 
آنفلوآنزا تولید کرده بود، اما واکسن برای مطالعات بالینی بود 

و امسال این واکسن وارد بازار می شود.
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره 
میزان تولید واکسن آنفلوانزا در کشور گفت: تولیدکنندگان 
داخلی واکسن آنفلوآنزا امسال ۲۰۰ هزار دوز واکسن آماده 
ما تحویل دهند  به  آینده  قرار است ظرف هفته  کردند که 
به  تولیدکنندگان  این  البته  توزیع  شود.  و در داروخانه ها 
آنفلوآنزا  واکسن  میلیون  دو  تا   1.۵ که  بودند  داده  قول  ما 
به ما تحویل دهند و اگر شرایط بازار مساعد باشد و تامین 
وارداتی ها هم  الباقی  و  ما می دهند  به  را  میزان  این  کنند، 

وارد می شود.
آنفلوآنزا، حدود یک  واکسن  تعداد  این  از  محمدی گفت: 

بهداشت،  معاونت  سوی  از  دوز   هزار   ۸۰۰ و  میلیون 
برای  عمومی  واکسیناسیون  طرح  در  رایگان،  صورت  به 
باال مصرف می شود  ریسک  با  و  در معرض خطر  گروه های 
بیماران  سال،   ۵۵ باالی  سالمندان  باردار،  زنان  شامل  که 
خاص و صعب العالج و سایر گروه هایی که طبق اعالم معاونت 
است.  تعیین می شوند،  در معرض خطر  عنوان  به  بهداشت 
سایر واکسن های وارداتی و تولید داخل هم در داروخانه ها 
با نرخ مصوب عرضه می شود. محمدی درباره قیمت واکسن 
واکسن  قیمت  هنوز  گفت:  خارجی  و  ایرانی  آنفلوانزای 
آنفلوآنزای تولید داخل را ابالغ نکردیم و واکسن های وارداتی 
تولید  واکسن  دارند،  قیمت  تومان  هزار   ۲۰۰ حدود  هم 
داخلی آنفلوآنزا آماده است و منتظر ابالغ قیمت آن هستیم و 
ان شاءاهلل حدود یک هفته دیگر وارد داروخانه ها خواهد شد.

یک کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی گفت: از آنجایی که 
اغلب ما از نور خورشید به اندازه کافی بهره نمی بریم و یا مواد 
غذایی شامل ویتامین دی مانند ماهی های چرب، روغن کبد 
ماهی و لبنیات به اندازه کافی مصرف نمی کنیم، معموالً دچار 

فقر ویتامین دی هستیم.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، 
برای مصرف ویتامین دی  زهرا احدی در مورد بهترین زمان 
گفت: ویتامین دی جزو طبقه بندی گروه ویتامین های محلول 
در چربی است که بهترین زمان مصرف این ویتامین ها با غذا 
تا  شود  مصرف  پر  معده  با  باید  واقع  در  است.  غذا  از  بعد  یا 

جذب بهتری داشته باشد. وی افزود: ویتامین دی توسط نور 
آفتاب زیر پوست ما ساخته می شود و پیش سازهایی دارد که 
اندازه کافی  به  اگر  از بدن تبدیل می شوند و  در قسمت هایی 
در معرض نور آفتاب قرار بگیریم بدن به طور طبیعی به اندازه 

کافی ویتامین دی را می سازد.
اندازه  به  خورشید  نور  از  ما  اغلب  که  آنجایی  از  گفت:  وی 
کافی بهره نمی بریم و یا مواد غذایی شامل ویتامین دی مانند 
کافی  اندازه  به  لبنیات  و  ماهی  کبد  روغن  چرب،  ماهی های 

مصرف نمی کنیم معموال دچار فقر ویتامین دی هستیم.
به گفته این کارشناس ارشد تغذیه، میزان ویتامین دی در 

سال  دو  تا  کودکان  و  است  متفاوت  مختلف  سنی  گروه های 
حتما باید تحت مکمل یاری ویتامین آ و دی باشند.

به  باید  نیز  بزرگساالن  ویتامین دی در  افزود: سطح  احدی 
بر  عالوه  دی  ویتامین  واقع  در  شود.  بررسی  دوره ای  صورت 
در  موثری  بسیار  نقش  و  است  هورمون  یک  بودن،  ویتامین 
بسیاری از سیستم های حیاتی و حتی تنظیم ژنوم و تقسیمات 
ایجاد جهش های  باعث  و کمبود آن می تواند  دارد  ما  سلولی 
ژنتیکی شود و خطرات بسیاری را برای تمام بدن و سالمت 

استخوان ها به دنبال داشته باشد.
باید  حتما  گفت:  دی  ویتامین  مصرف  میزان  مورد  در  وی 

آزمایش خون انجام شود تا میزان کمبود ویتامین دی در افراد 
با  می تواند  ویتامین  این  بی رویه  مصرف  زیرا  شود.  مشخص 
ایجاد مشکل در آنزیم های کبد باعث نارسایی کبدی در افراد 
دی  ویتامین  نرمال  عدد  یافته ها  اساس  بر  افزود:  شود.احدی 
در بدن افراد، باالی عدد ۳۰ است و زیر ۳۰ کمبود ویتامین 
محسوب می شود. رقم بین 1۰ تا ۲۰ کمبود زیاد و زیر 1۰ فقر 
ویتامین دی محسوب می شود. وی دوز توصیه شده برای فرد 
عادی را ماهیانه یک عدد ویتامین دی ۵۰ هزار عنوان کرد و 
گفت: مصرف بیشتر باید با تشخیص پزشک در صورت مشخص 

شدن کمبود ویتامین دی توسط آزمایش خون باشد.
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ضرورت آگاهی بخشی به خانواده ها در برخورد با کودکان سوگوار؛

کودکان سوگوار در روزهای سخت
از  بسیاری  زندگی  )کووید-۱۹(  کرونا  همه گیر  بیماری   
آشفتگی  با  دنیا  سراسر  در  را  هایشان  خانواده  و  کودکان 
مواجه کرده است. در ایران و از آغاز همه گیری کرونا بیش 
از  ۵۰ هزار کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری 
از دست داده اند. این  اتفاق می تواند، ده ها هزار کودک را 
کند.  رو  روبه  مختلفی  های  آسیب  با  آینده  نسل های  در 
و  توجه  و  هستند  کشور  این  سازان  آینده  که  کودکانی 
و  دولت  اطرافیان،  جمله  از  همه  وظایف  آنها  به  رسیدگی 

سایر دستگاه های اجرایی و مسئول است. 
حس ناامنی در دوران کودکی و قطعاً در بزرگسالی می تواند 
موجب طرح واره رهاشدگی در فرایند زندگی انسان ها شود
را در جریان  و شرایط مختلفی  ابعاد  بیماری کرونا،  شیوع 
زندگی ما ایجاد کرده است، از طرفی آمار ازدواج در جریان 
همه گیری کرونا بیشتر شده است و همچنین عزیزانی را از 
دست داده ایم که هیچ وقت تصور نمی کردیم به این سرعت 
و بدون هیچ گونه امکان کمکی، آنها را از دست بدهیم. هر 
اندازه سن و تجربه ما برای از دست دادن اطرافیانمان کمتر 
شد،  خواهد  بیشتر  آنان  دادن  دست  از  رنج  تحمل  باشد، 
وقتی فردی را که برای روند زندگی ما نقش حیاتی ایجاد 
امنیت را بازی می کند از دست می دهیم، تقریباً  به یک 
ناامنی دچار می شویم که با هیچ چیز دیگر جبران نخواهد 
می  رقم  نوجوانان  بلکه  و  کودکان  برای  اتفاق  این  و  شد 
یک  وجود  به  منوط  آنها  زندگی  جریان  که  افرادی  خورد، 
و  مادر  یا  پدر  از  را  امنیت  این  که  است  امنیت حداکثری 
عموماً از هر ۲ آنها دریافت می کنند. بنابراین کرونا با گرفتن 
والدین یا یکی از آنها اولین مساله ای را که رقم می زند، 
ناامنی در دنیا می  برای کودکان است. حس  ناامنی  ایجاد 
تواند، بدترین حس و حال را برای یک انسان به وجود آورد 
و در دوران کودکی و بزرگسالی موجب طرحواره رهاشدگی 
در فرایند زندگی آدم ها بشود و این طرحواره خلل ارتباطی 
مهمی را در جریان زندگی رشدی کودکان و نوجوانان ایجاد 

خواهد کرد.
طرحواره رهاشدگی

 یکی از مهم ترین انواع طرحواره های ذهنی افراد است که 
بی اعتمادی  و همچنین  ترک شدن  و  رهاشدگی  از  شکلی 
به وجود می آورد.  افراد در زندگی فرد  به حضور  را نسبت 
فردی که به طرحواره رهاشدگی مبتال است به طور دائمی 
فکر می کند که قرار است همه افراد زندگی او را رها کنند 
و تنها بگذارند و گاهی این تفکر آنچنان در او پررنگ است 
که انتظار این را دارد، فردی از نزدیکانش را به علت مرگ 

از دست بدهد.
استوار  پایه  این  بر  رهاشدگی  به طرحواره  مبتال  فرد  ذهن 

نیست  اطرافیان خود  اولویت های  زندگی جزو  در  شده که 
و مهم شناخته نمی شود. به همین دلیل هم امکان برقراری 
دست  از  با  ما  پس  ندارد.   را  باثبات  و  پایدار  رابطه  یک 
دادن یکی از والدین دچار این معضل می شویم و متاسفانه 
گفت  توان  نمی  اصوالً  و  نیست  جبران  قابل  هم  چیزی  با 
را  دیگری  جای  تواند  می  والدین  از  دیگر  یکی  که حضور 
رعایت  را  تمهیداتی  کودک  اطرافیان  اینکه  مگر  کند،  پر 
بکنند تا سختی و تلخی حاصل از دست دادن پدر یا مادر 
برای او قابل تحمل شود و بدین ترتیب با توجه به تناسب 
قدرتمندی و سن کودک، جلوی ایجاد اختالالت رفتاری و 

عملکردهای روانی گرفته شود.
پنج مرحله سوگواری توسط کودک

از  بدانیم  که  است  این  کرد  توجه  باید  که  مساله ای  اولین 
توسط  سوگ  مراحل  گذراندن  نیازمند  عزیز  دادن  دست 
از  هنگام  به  هر شخصی  و  است  دیگری  فرد  هر  و  کودک 
دست دادن یک عزیز این ۵ مرحله سوگ را تجربه می کند. 
نخستین مرحله در سوگواری »انکار« این رویداد و واقعیت 
است. اینکه کودک نمی پذیرد که پدر و مادرش را از دست 
داده و قبول این مساله برای او سخت است و در شوک به 

سر می برد.
 مرحله دوم »عصبانیت و پرخاشگری« است مبنی بر اینکه 
چرا این اتفاق باید برای من پیش بیاید؟ و قطعاً یک بدحالی 
سوگواری  مرحله  سومین  آید.  می  وجود  به  کودک  در 

انکار  مرحله  دو  از  حاصل  بدحالی  که  هست  »افسردگی« 
و پرخاشگری در نهایت انسان را به سمت افسردگی سوق 
است،  سوگواری  مساله  »پذیرش«  چهارم  مرحله  می دهد. 
یعنی پذیرفته اید که از دست دادن و مرگ غیر قابل تغییر 
است و مرحله پنجم »برنامه ریزی« برای ادامه مسیر و ادامه 
البته رسیدن به این مرحله ممکن است  زندگی هست که 

که مدت زمان زیادی طول بکشد.
 آنچه اطرافیان کودک باید بدانند

در درجه اول این هست که بتوانند در این پنج مرحله در 
بیشتری  های  مراقبت  بتوانند  تا  بگیرند  قرار  کودک  کنار 
را  مراحل  این  همچنین  باشند،  داشته  کودک  به  نسبت 
اجرا  کودک  کنار  در  درست  را  آنها  و  بشناسند  خوبی  به 
کنند. برای اجرای این مراحل اولین گام شناخت این مرحله 
هاست و اقدام دوم این هست که به کودک فرصت فرایند 
گذراندن این پنج مرحله را بدهند که بتواند بدون استرس و 
فشارهای حاصل از تنش های اطرافیان مراحل پذیرش و در 
نهایت ادامه مسیر زندگی را طی بکند به این منظور کودک 
باید از دست دادن پدر یا مادرش را به عینه و به چشم خود 
ببیند، یعنی شاهد مراسم عزاداری و دفن والدین باشد در 
غیر اینصورت کودک از مرحله انکار بیرون نمی آید، چون 
داده  از دست  را  مادر خود  یا  پدر  که  پذیرد  نمی  او  ذهن 
است. به تناسب سن هر کودک می شود، آیین عزاداری را 
او نشان داد، گاهی اوقات نشان دادن یک حیوان مرده  به 

حیوان  یک  مردن  و  رفتن  از دست  فیلم  یا  زمین  روی  بر 
اینکه  می تواند برای کودک آموزش خوبی باشد، مبنی بر 
بنابراین  روند.  می  این جهان هستی  از  مرگ  با  موجودات 
از این نوع تمهیدات برای کودک  به تناسب سن می شود 

استفاده کرد تا مساله مرگ درک کند.
سوگواری  مراحل  آسان شدن  جهت  راهکارهایی 

کودک توسط اطرافیان
الف( پذیرش واقعیت و ماهیت زندگی

اگر کودک در مرحله انکار به درستی توسط اطرافیان، از آن 
از دست  بپذیرند که یک عزیز  را  واقعیت  این  و  عبور کند 
داده اند و ماهیت زندگی همین است، سوگ را برای خود و 

کودک قابل تحمل تر می کنند.
ب( سوگواری و گریه کردن

عبور از مرحله عصبانیت و پرخاشگری است. اینجاست که ما 
باید به کودک اجازه بدهیم گریه و عزاداری کند. جلوگیری 
از گریه کودک و اینکه بخواهند او را مشغول کنند و نگذارند 
کودک گریه و تخلیه هیجانی کند، می تواند آسیب زا باشد و 
به شکل یک بیماری مثل زخم معده یا بیماری های روانی 
نشان  را  استرس خود  اختالل  یا  افسردگی، اضطراب  چون 
دهد. پس سوگواری به شکل شرکت در مراسم و گریه کردن 

از مهم ترین راهکارهای کاهش این بار سنگین است.
ج( سازگاری با زندگی تازه 

داریم که  فرزندی  ما  وقتی  قاعدتاً  این موضوع که  پذیرش 
می  افسردگی  حس  یک  دچار  داده،  دست  از  را  عزیزش 
تر  جدی  افسردگی  این  که  دارد  وجود  امکان  این  و  شود 
زندگی کودک  از جریان  بخشی  و  اختالالتی شود  باعث  و 
تحت الشعاع قرار بگیرد، از جمله: در مدرسه رفتن و ارتباط 
با دیگران، بازی کردن با دوستان، حضور در جمع، پرخوابی 
ما  اشتهایی.  پر  یا  اشتهایی  کم  دچار  خوابی،  کم  حتی  یا 
نگذارند، سعی  تنها  را  داریم که کودک  انتظار  اطرافیان  از 
نکنند که کودک رابه زور مجبور به بازی با دوستان یا حتی 
حضور در جمع کنند. همچنین تغییر مکان زندگی خیلی 
کودک  عبور  برای  مسافرت  باشد،  کننده  کمک  تواند،  می 
این شرایط حائز اهمیت خواهد بود و موارد دیگری که  از 
اطرافیان باید نشانه های آن را بشناسند و بدانند در این سن 
مخصوص کودک چه کارهایی باید انجام داد. بنابراین امکان 
دارد که شکل زندگی ما با از دست دادن یک عزیز، بسیار 
تغییر کند. این تفاوت ها را بپذیریم و باور داشته باشیم که 
زندگی، پستی و بلندی داشته و با تغییرات آن کنار بیاییم.

د( ادامه دادن زندگی به معنای فراموش کردن فرد از دست 
رفته نیست 

مرحله پذیرش بالفاصله بعد از اتمام دوره افسردگی می تواند 

برای کودک به وجود بیاید، یعنی وقتی که کودک اجازه 
می دهد، اطرافیان در مورد پدر و مادرش حرف بزنند. برای 
همین معموالً برداشتن قاب عکس پدر و مادر از خانه برای 
کودکی که آسیب دیده است، توصیه نمی شود، مگر اینکه 
خود کودک دوست نداشته باشد. ما باید بپذیریم عزیزمان 
را از دست داده ایم اگر قرار باشد که انکار کنیم، هیچ وقت 
نمی توانیم با رنج از دست دادن کنار بیاییم. ما باید بپذیریم 
کودک  به  را  این  و  نیست  کنارمان  در  دیگر  فرد  آن  که 
باید  نهایت  در  کند.  تثبیت  خودش  وجود  در  تا  بفهمانیم 
بتوانیم با امکان یک زندگی جدید، حضور یک مادر یا پدر 
جدید )نامادری و ناپدری( برای کودک، آن را محقق کنیم 
یا یک پرستار خوب،  مادر بزرگ یا پدربزرگی که کنار بچه 
قرار بگیرد تا کودک زندگیش را ادامه بدهد و در موقعیت 

بدحالی ماندگار نشود.
خود  عادی   زندگی  به  اگر  که  می کنند  فکر  سوگوار  افراد 
برگردند، یعنی اینکه فرد از دست  رفته را فراموش کرده اند 
و به این خاطر، احساس گناه می کنند؛ اما واقعیت این است 
نیز همیشه  را  عزیز  یاد  و  داد  ادامه  را  زندگی  که می توان 

گرامی داشت.
ذ( معنای واقعی مرگ

آدم های سوگوار بعد از شوک در برابر از دست دادن، با  این 
سؤال روبرو می شوند که »اصال چرا مرگ؟ چرا ما همیشه 
توسط  مرگ  گوناگون  زوایای  بررسی  با  نمی مانیم؟«.  زنده 
روانشناسان و کارشناسان با باورهای بسیاری به رابطه مرگ 
و زندگی پی می بریم و پذیرش مرگ به عنوان یک اتفاق 

اجتناب ناپذیر برای ما راحت تر می شود.
باشد، فرآیند گذراندن کودک  اگر قرار  باشید  یقین داشته 
از پس  باشد  اطرافیان  به کمک  از پنج مرحله سوگ فقط 
این ماجرا بر نمی آیند. متاسفانه خیلی از اطرافیان کودک، 
توانایی  عدم  و  بدحالی های خود، سطح سواد کم  دلیل  به 
قادر به رسیدگی و کمک به کودک نیستند. بنابراین حتماً 
مشاوران و روانشناسانی که در این زمینه تخصص دارند باید 
به کمک اطرافیان کودک بیایند و دوره های سوگ را کنار 
عزیزی  که  فردی  هر  یعنی  بگذرانند.  مشاوره  ارایه  با  آنها 
از  را  مادر خودش  یا  پدر  که  کودکی  هر  داده  از دست  را 
دست داده است به مشاوره و روانشناس معرفی بشود که آنها 
بتواند کنار کودک و اطرافیانش مراحل سوگ را به مشاوره 
و آموزش دهند و کمک کنند تا آن خسرانی که شاید در 
این  برای  بشود،  کودک  این  گیر  گریبان  آینده  های  سال 

کودک رقم نخورد.
منبع: خبرگزاری ایرنا

گزارش »کرمان امروز« از لطماتی که کرونا به اشتغال در استان کرمان وارد کرد و لزوم چاره اندیشی در این باره؛

برای25هزارشغلازدسترفتهچارهایاندیشیدهایم؟

برخی  به چشم خود دیدیم که چگونه  اخیر  در دوسال 
مشاغل نابود شدند و یا اینکه بسیاری از کارخانجات به 
دلیل کاهش میزان تولید مجبور به کاهش تعداد کارگران 
خود شدند و این موضوع بسیاری از خانواده ها را با معضل 
کمبود درآمد رو به رو ساخت.اتفاقی که از چشم بسیاری 
تردد  کاهش  و  قرنطینه  دلیل  به  و  ماند  پنهان  مردم  از 
مردم کمتر متوجه آن شدند. از سویی دیگر بسیاری از 
کارخانجات که مجبور به تعدیل نیرو شدند نیز نه بیانیه 
ای صادر کردند و نه هیچ کس از این تصمیم با خبر شد. 
تنها کارگران و کارمندان در این مدت در جریان چنین 

اتفاقات تلخی قرار گرفتند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان چندی پیش 

با اشاره به اینکه سال گذشته به علت شیوع کرونا حدود 
اقدامات  »با  گفت:  شدند،  آسیب  دچار  شغل  هزار   ۲۵
انجام شده در انتهای سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد 
رشد ۵ درصدی بیمه شده های اجباری در استان کرمان 
بودیم و در سال گذشته به علت شیوع کرونا حدود ۲۵ 
هزار شغل دچار آسیب شدند. از این تعداد ۲۳ هزار نفر از 
مزایای بیمه بیکاری استفاده کردند. از این میان بیشترین 

آسیب مربوط به واحدهای گردشگری و هتل ها است«
به  که  کرد  تشکر  عزیز  مدیرکل  این  از  باید  اینکه  اول 
آمار  این  کتمان  بر  سعی  و  دارد  اعتقاد  سازی  شفاف 
کردند  می  اشاره  نیز  نکته  این  به  باید  ایشان  اما  ندارد. 
که همه این معضالت به کرونا مربوط نمی شود و ردپای 
مشهود  کامال  اتفاقات  این  در  تفاوتی  بی  و  بی تدبیری 
کردند  می  اشاره  موضوع  این  به  ایشان  کاش  ای  است. 
و آمار بی تدبیری را از کرونا جدا می کردند. اما همین 
اما  بود.  متشکر  ایشان  از  باید  و  است  ارزنده  بسیار  هم 
متبادر  به ذهن  آماری  از شنیدن چنین  بعد  که  سوالی 
می شود این است؛ حال که دولت این فجایع را به صورت 
آمار در اختیار دارد، چه برنامه ای برای جبران خسارات 

ناشی از آن دارد. قرار است چگونه این آسیب اجتماعی 
مدیرکل  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  سازیم؟  برطرف  را 
»سال  است:  آمده  کرمان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
گذشته حدود ۲۶۰ میلیارد تومان تسهیالت کم بهره به 
فعاالن حوزه گردشگری پرداخت شد و امکان استفاده از 
این تسهیالت تا پایان آذرماه امسال وجود دارد. همچنین 
اجتماعی  تأمین  و  مالیاتی  مالی،  در حوزه  حمایت هایی 
در حال انجام است. همچنین پرداخت تسهیالت بانکی 
الطاف دولتی  این  امهال شده است« در  افراد  این  برای 
که به صاحبان مشاغل اختصاص داده شده است هرچه 
می نگریم متوجه کمکی نمی شویم. تخصیص وامی که 
است  ناممکن  تقریبا  ورشکسته  واحد  برای  آن  پرداخت 
چگونه می تواند حمایت به شمار آید. برخی وام ها با سود 
۱۲درصد با مدت زمان بازپرداخت کوتاه که از سال قبل 
به صاحبان کسب و کار اختصاص داده شد را به واقع نمی 
توان کمک به حساب آورد. امیدواریم که دولت سیزدهم 
پیدا  نابودگر  این معضل  برای  سرانجام چاره ای صحیح 
کند و اینگونه شاهد یک به یک ورشکستگی مشاغل در 

کرمان نباشیم. 

به قلم
 محمد فتح نجات
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