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یکسال تلفات کرونا  3و نیم  ،تلفات دخانیات  8میلیون نفر!

دخانیات بیشتر از کرونا قربانی میگیرد

گروه حوادث:

امروزه کشــورهای دنیا در کنار همه گیری
بیمــاری کوید  ۱۹که از زمان شــروع این
بیماری تــا کنون موجب مــرگ حدود ۳
و نیم میلیون نفر در جهان شــده است ،با
تلفات شــدید و پایدارتری ناشی از اپیدمی
مصرف دخانیات که ساالنه موجب مرگ ۸
میلیون نفر میشــود ،مواجه هستند .طبق
مستندات ســازمان جهانی بهداشت عالوه
بر اینکه مصرف دخانیات عامل اصلی خطر
ابتال به بیماریهای غیر واگیر بوده ،مصرف
و مواجهه با دود دخانیات خطر ابتال به نوع
شــدیدی از بیماریهای ویروســی همانند
کووید  ۱۹را افزایش خواهد داد.
در حــال حاضــر از یک میلیــارد و ۱۰۰
میلیــون نفر از جمعیت جهان که دخانیات
مصرف میکنند ۸۴ ،درصد در کشــورهای
در حال توســعه زندگی میکنند که نیمی

از ایــن مصرف کنندگان بــه علت ابتال به
بیماریهای مرتبط جان خود را در ســنین
میانسالی و بهرهوری از دست میدهند .این
رویداد حاصــل طمع صنایع دخانی به بازار
بکر مصرف دخانیات در منطقه بوده اســت
که بار ســنگین تبعات آن را دولتهایی که
به صنعت دخانیات بــه عنوان یک صنعت
پایدار توجه دارند به دوش میکشند؛ غافل
از اینکه جوانان و نوجوانان کشورشان هدف
اصلی این صنایع بــرای جایگزینی با جان
باختگان دخانیات هستند.
عموماً ،رونق صنعت دخانیات در کشورهای
در حال توســعه ،همراه بــا تضعیف قوانین
کنترلی و پیشــگیرانه از مصــرف این ماده
مرگآور اســت .چانه زنی عوامل این صنایع
بــرای وضع و اخذ مالیــات و عوارض کمتر،
مســتثنی نمودن محیطهایی برای مصرف
دخانیات و توســعه صنعت تولید دخانیات
و کشــت توتون با کارگر ارزان قیمت ،ایجاد

تنوع در برندهای مصرفی و بستهبندی گمراه
کننده ،معرفی محصــوالت جدید ،افزودن
عطر و طعم به تنباکو ،ارایه نمونههای رایگان
و نمایــش محصــوالت دخانــی در معرض
دید عموم ،تبلیغات گســترده در فیلمها و
برنامههای تلویزیونی ،رســانههای اجتماعی
و تاثیرگذار از این دســت مداخالت تضعیف
کننده قوانین است ،که از یک سو وابستگی
آنها به دلیل عدم سرمایه گذاری روی صنایع
مادر و کشاورزی محصوالت استراتژیک و از
سوی دیگر گسترش شیوع مصرف و کاهش
بهرهوری را به ارمغان میآورد.پس از گذشت
 ۱۵سال از اجرایی شدن کنوانسیون کنترل
دخانیات ســازمان جهانی بهداشت ،با توجه
به اهمیــت محافظت از ســامت عمومی
در برابر ترفندهــای صنایع دخانی از طریق
پیشگیری از شروع مصرف و تشویق مصرف
کنندگان بــه ترک دخانیــات و حمایت از
برنامههــای کنترل دخانیــات در چارچوب

تعهدات کشــورهای عضو به ایــن معاهده
بین المللی ،ســازمان جهانی بهداشت شعار
روز جهانی بدون دخانیات در ســال جاری
( ۳۱میمصادف بــا  ۱۰خردادماه) را «تعهد
برای تــرک دخانیات» اعالم نموده اســت.
خوشبختانه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی با دارا بودن شبکه عظیم خدمات
بهداشت اولیه ،خدمات مشاوره ترک دخانیات
را به عنوان بخشی از استراتژی جامع کنترل
دخانیات ،توســط کارکنان خدوم ســامت
در مراکز خدمات جامع ســامت شهری و
روستایی کشــور در قالب بستههای خدمت
ادغام یافته ارائه میکند .راهاندازی خط ملی
تلفن مشاورهای ترک دخانیات و توسعه این
خدمات در بخش خصوصی ،در دســتور کار
معاونتهای بهداشت و درمان این وزارت قرار
گرفته است تا ان شاءا ...با تالش دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور در اجرای قانون
و برنامههای ابتکاری نظیر توســعه شهرها و

نکات ایمنی هنگام مواجه شدن با مار در منزل و ...

گروه حوادث :در فصل تابستان همواره
با خطــر مواجهه با مار روبرو هســتیم
بهگونهای که گاهی ممکن اســت سر و
کلــه این میهمان ناخوانده در محل کار
و یا سکونت شــما پیدا شود .از این رو
روابط عمومی ســازمان آتشنشــانی
شــهرداري اعالم کرد اگــر در خانه یا
محل کار و یا هر شرایط دیگری با مارها
روبرو شدید ،بهتر است با دانستن نکات
اصلی و ضروری رفتار با آنها ،خودتان
را از شرایط خطر دور کنید.

  حفظ آرامش:
اگر بــا یک مار روبرو شــدید ،اولین
کاری کــه باید انجــام دهید حفظ
آرامش اســت .حفظ آرامش به شما
کمک می کند تصمیم بهتری بگیرید
و واکنش های ناگهانــی از خودتان
نشان ندهید.
  دور شدن:
اگر در طبیعت با ماری مواجه شدید
یکــی از مؤثرتریــن کارهایی که در

روبرو شدن با مارها می توانید انجام
دهید ،این اســت کــه خودتان را از
موقعیت دور کنید .اگــر نمیتوانید
برگردید و از مار دور بشــوید ،سعی
کنید به صــورت دایــرهای دور مار
حرکــت کنیــد و تا جــای ممکن
فاصله را بیشــتر کنید.به هیچ عنوان
ســعی نکنید مار را بگیرید و یا به او
صدمــهای بزنید ،در هر موقعیتی که
هستید فقط سعی کنید از آن فاصله
بگیرید.

  تماس با سامانه :125
آتش نشــانان آمــوزش کافی برای
مواجهه با ایــن حیوانات را دیدهاند و
ســعی میکنند بدون آسیب رساندن
بــه حیوان ،آنرا گرفته و در طبیعت
رها ســازی کنند .البته توجه داشته
باشید که مارها در یک جا نمیمانند،
پس به محض دیدن آنها با ســامانه
 125تمــاس بگیریــد و تا رســیدن
آتشنشــانان مراقب جابهجا شــدن
حیوان باشید.
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روســتاهای بدون دخانیات و با اطالعرسانی
مناســب ،شــاهد افزایش تقاضای عمومی
برای ترک دخانیات و کاهش شیوع مصرف
دخانیات باشیم .اخذ کرسی ریاست نهمین
اجالس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات
نیز توسط جمهوری اسالمی ایران دستاورد
بزرگی در ســطح بیــن الملل بــود که در
نتیجه تالش چندین سالهای فعاالن کنترل
دخانیات در کشور محقق شد.
ریاست این کنفرانس جهانی در سال جاری
کــه با حضور  ۱۸۲کشــور عضو ،ناظران و
جمع کثیری از ســازمانهای بین المللی
فعال در ایــن حوزه منعقد خواهد شــد،
موقعیت بسیار خطیری است که همکاری
همه ســازمانها و دســتگاههای ذیربط را
برای حفظ و تقویت اجــرای معاهده بین
المللی کنتــرل دخانیــات و قانون جامع
کنتــرل و مبارزه کلی بــا دخانیات ایجاب
میکند .حفظ ایــن جایگاه جدا از اهمیت
آن در سطح بینالملل ،فرصتی است برای
عمــل به تعهداتمان در جهت پیشــگیری
و کاهش شــیوع مصرف دخانیات که نوید
دهنده ارتقای سالمت عمومی و بهره وری،
نشاط و رفاه عمومی خواهد بود.
روابط عمومی
وزارت بهداشت و درمان

  تشخیص مارهای سمی:
بیشــتر مارهــای ســمی ،ســرهای
مثلثی شــکل دارند .مردمک چشــم
بیضــی شــکل و وجــود روزنههایی
زیر ســوراخهای بینی مــار ،از دیگر
نشــانههای ســمی بودن آنها است
ولی اغلب مارهایی که در محیطهای
شهری مشاهده میشــوند غیرسمی
هســتند با این حال چنانچه فردی را
گاز بگیرند محل گاز گرفتگی ممکن
است دچار عفونت شود.
بنابراین توجه داشــته باشــید مارها
حیواناتی بسیار آسیب پذیرند و مانند
سایر موجودات حق زندگی دارند .پس
سعی نکنید به آنها آسیب برسانید.
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تولید ارز دیجیتال
در یخچال فریزر صنعتی!

گروه حوادث :رییس پلیس سیرجان از کشف  ۶دستگاه استخراج
ارز دیجیتال و  ۱۲عدد پاور که داخل یخچال فریزر صنعتی در یکی از
شرکتهای لبنی جاسازی و راه اندازی شده بودند ،خبر داد .وی در گفت وگو
با خبرنگار ما اظهار داشت :ماموران انتظامی این شهرستان از فعالیت چندین
دستگاه ماینر قاچاق در یکی از شرکتهای لبنی که داخل یک دستگاه یخچال
فریزر صنعتی جاساز و راه اندازی شده بودند مطلع و رسیدگی به موضوع را
در دستور کار قرار دادند .سرهنگ ایراننژاد گفت  :در این رابطه ماموران پس
از تکمیل تحقیقات ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از این مکان  ۶دستگاه
ماینر قاچاق به همراه  ۱۲عدد پاور و سایر تجهیزات در حال استفاده بودند را
کشف کردند .وی با اشاره به اینکه ارزش این دستگاهها توسط کارشناسان ۵
میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال برآورد شده است گفت :در این رابطه یک متهم
دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

توقیف موتور خودرو  ۴میلیاردی قاچاق

گروه حوادث :فرمانده انتظامي سیرجان از کشف یک دستگاه موتور خودرو
کیا قاچاق به ارزش  ۴میلیارد ریال از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان
خبر داد .وی در گفت و گو با خبرنگار حوادث نشریه نگارستان ،اظهار داشت:
ماموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای مبارزه با قاچاق کاال هنگام کنترل
خودروهای عبوری در محور شیراز  -سیرجان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک
و آن را متوقف کردند .وي افزود :ماموران در بازرسي از این اتوبوس یک دستگاه
موتورکامل لوکس کیا کارنیوال  ۳۸۰۰سی سی قاچاق را به ارزش  ۴میلیارد
ریال کشف کردند .فرمانده انتظامي شهرستان گفت :در این رابطه یک نفر
متهم دستگیر و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.

اخاذی از  42دختر
توسط خواستگار قالبی

گروه حوادث :یک خواستگار قالبی در بندرعباس  42دختر را فریب و از
آنها اخاذی کرد .ماجرا زمانی لو رفت که دختری با دردستداشتن شکایتی
به پلیس فتای هرمزگان مراجعه کرد و مدعی شد یک خواستگار ناشناس
با شگردهای خاص مبالغ درخورتوجهی از وی دریافت کرده است .مأموران
بعد از شنیدن این شکایت تحقیقات خود را آغاز و در بررسیهای اولیه معلوم
شد متهم با وعده ازدواج و برنامهریزی برای مراسم خواستگاری ،به بهانههای
مختلف مبالغی درخور توجه از شاکی دریافت و بعد از مدتی تلفنهای همراه
خود را خاموش میکند و پس از مدتی به بهانه دیگری درخواست پول
میکند .از آنجا که دختر جوان اینبار حاضر نشده بود مبلغ درخواستی
خواستگار قالبی را بپردازد ،متهم وی را به انتشار تصاویر خصوصی در فضای
مجازی و حتی ارسال آنها برای خانوادهاش تهدید کرده است .مأموران
پلیس بعد از اینکه به این جزئیات پی بردند در یک برنامه ریزی وی را به یک
قرار کشانده و دستگیر کردند .سپس با تحقیقات جامع و کامل از متهم و
بررسی ف ّنی تلفن همراه توقیفی از وی از سوی کارشناسان اداره ف ّنی و ادله
دیجیتال مشخص شد متهم با همین شگرد از  42دختر دیگر پس از دریافت
تصاویر خصوصیشان اخاذی کرده است .این خواستگار قالبی هم اکنون در
زندان بندرعباس پاسخگوی شکایت شاکیان خودش است.

مفقودی کارت هوشمند

کارت هوشمند کامیون کشنده هوو مدل ۲۰۰۷
به شماره هوشمند  ۱۹۳۱۲۶۰و شماره پالک
۳۸۳-۶۵ع ۴۷مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

َپته دوزی

آگهی ثبت تاسیس شرکت کیان رونیکا شهرآرا سهامی خاص

موضوع فعالیت :انجام کلیه امور تاسیساتی ،عمرانی و گازرسانی اماکن مسکونی ،اداری ،تجاری،
صنعتی و بهداشتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط ،مدت فعالیت:
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -مرکز اصلی :استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،بخش مرکزی،
شهر سیرجان ،محله کوی شریعتی ،خیابان میرداماد ،کوچه میرداماد [ ۵شیخ بهایی  ،]۴پالک، ۰
طبقه اول ،واحد  ۱کدپستی ۷۸۱۵۶۷۵۸۸۸
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال نقدی منقسم به  ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰
ریالی تعداد  ۱۰۰سهم آن با نام عادی مبلغ  ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  ۴۶۲۹۲/۱۶مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۱۸نزد بانک ملت شعبه بلوار امام رضا با کد  ۴۶۲۹۲پرداخت
گردیده است .اعضای هیئت مدیره:خانم فرزانه سادات حسینیان به شماره ملی ۳۰۶۰۲۱۵۰۷۳
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  ۲سال،آقای ناصر اسدی زیدآبادی به شماره ملی
 ۳۰۷۱۳۴۷۲۸۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  ۲سال ،آقای سیدمحمد حسینیان
به شماره ملی  ۳۰۷۱۳۶۸۴۵۳و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  ۲سال،آقای رسول
اسدی زیدآبادی به شماره ملی  ۳۰۷۱۹۱۴۸۵۷و به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)
به مدت  ۲سال ،دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک مدیر
عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره
یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.اختیارات مدیرعامل :طبق
اساسنامه بازرسان آقای مسعود عسکری به شماره ملی  ۲۵۵۹۸۵۹۶۳۷به سمت بازرس علی
البدل به مدت  ۱سال،آقای مرتضی رضازاده کرانی به شماره ملی  ۳۰۷۱۸۹۳۰۹۴به سمت بازرس
اصلی با مدت  ۱سال
روزنامه کثیراالنتشار نگارستان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

به روش سنتی کرمان

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی
برای خانم های عالقه مند به این هنر سنتی

دوخت انواع پته با نخ گیاهی و سنتی

سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

آدرس :بلوار سیدجمال،
کوچه جنب بنیاد مسکن
مدیریت :خانم ایرانمنش
۴۲۳۰۹۸۴۰
۰۹۱۳۶۶۲۹۷۳۷

فراخوان شماره (1400-1نوبت دوم)
پیرو آگهی مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۱۳مربوط به فراخوان شناسایی شرکت های واجد شرایط جهت
انجام امور نگهداری ،بهره برداری و تعمیرات روتین و بلند مدت اورهال نیروگاه سیکل
ترکیبی گهران سیرجان به اطالع می رساند از تاریخ درج آگهی دریافت اطالعات از شرکتها
به مدت  ۱۰روز تمدید می گردد .در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می توانید با تلفن
 ۰۲۱-۲۶۲۳۲۸۷۳داخلی  ۱۲۵تماس حاصل فرمائید.

امور قراردادهاي شرکت گهر انرژي سیرجان

