 گروه خبر :واژگونی خودرو در محور سیرجان -کرمان مرگ
یک نفر را به همراه داشت.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان
سیرجان پنجشنبه هفتهی گذشته یک دستگاه خودروی ال 90
به علت عدم توجه به جلو به گاردریلهای محور سیرجان -کرمان
برخورد کرد و راننده آن جان خود را از دست داد.
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مرگ راننده
ال90

دستگیری مزاحم تلگرامی
برای دوستی به او پیشنهادهای گوناگونی داده است .سرهنگ
ایراننژاد گفت :این فرد در پلیس فتا اعالم پشیمانی کرده
است .در همین رابطه سروان مرتضی صفیپور رییس پلیس
فتای شهرستان سیرجان گفت :از خانمهایی که در گروههای
تبلیغاتی که اعضای زیادی دارند عضو هستند میخواهیم
در صورت امکان از عکس خود استفاده نکنند .وی ادامه داد:
حضور خانمها در گروههایی با اعضای زیاد باعث ایجاد مزاحمت
میشود که ما از خانمها میخواهیم از جواب دادن به مزاحمها
جدا خودداری کنند زیرا پاسخ دادن به افراد ناشناس برایشان
دردسرهای فراوانی درست میکنند .سروان صفیپور افزود :از
افراد میخواهیم در صورت مشاهده مزاحمتها موضوع را با
پلیس فتا در میان بگذارند .به گفتهی سروان صفیپور امکان
شناساییمزاحمهاییکه درگروههایمجازیفعالیتمیکنند،
وجود دارد و این افراد قابل شناسایی و دستگیری هستند.

کشف  50دستگاه وافور از منزل مسکونی
 گروه حوادث
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از یک منزل
مسکونی که محل مصرف مواد شده بود 50 ،دستگاه
وافور و مقداری تریاک کشف کردند .سرهنگ محمدرضا
ایراننژاد فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در توضیح
این خبر گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از طریق

پيامك300099004806 :

پدرم دوست داشت اعضایش اهدا شود
با مرگ محمد موسیپور و اهدای دوکلیه و کبد وی سه بیمار جان گرفتند

خبر

 گروه حوادث
جوان 21سالهای که برای یک زن متاهل در تلگرام ایجاد
مزاحمتکردهبود،شناساییودستگیرشد.
فرماندهانتظامیشهرستانسیرجاندررابطهباجزییات
این خبر گفت :چند روز پیش مردی با مراجعه به پلیس فتا
اعالم کرد که یک نفر برای همسرش ایجاد مزاحمت میکند.
به گفتهی سرهنگ ایراننژاد همسر این فرد از طریق شبکهی
اجتماعی تلگرام عضو یک گروه تبلیغاتی بود ،یک نفر از اعضای
گروه با استفاده از آیدی همسر وی برای او ایجاد مزاحمت
میکرده است .سرهنگ ایراننژاد ادامه داد :پس از اعالم این
شکایت ماموران شناسایی این مزاحم را آغاز کردند و پس از
چندروزتحقیقاتوانجامکارهایفنیتوانستندویراشناسایی
و دستگیر کنند .وی پس از انتقال به پلیس فتا اعتراف کرد که
از طریق همان گروه تبلیغاتی آیدی این زن را پیدا کرده و

حوادث 7

تماسهای مردمی متوجه یک منزل مسکونی شدند که
معتادان در آن مواد مخدر مصرف میکردند .به گفتهی
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد ماموران این منزل را زیر نظر
گرفتند و پس از گرفتن مجوز قضایی وارد آنجا شدند.
پس از بازرسی از این منزل  50دستگاه وافور و مقداری
تریاککشفشد.

 گروه حوادث
با اهدای عضو محمد موسیپور که سه هفته
قبل سکته مغزی کرده بود ،سه نفر جان گرفتند
ولی با این حال هنوز صد نفر در استان کرمان در
لیست انتظار دریافت کلیه قرار دارند.
 جراحی به دلیل لخته خون
میثم موسیپور فرزند محمد موسیپور به
پاسارگاد گفت :حدود سه هفته قبل پدرم که56
سال داشت ،سکته مغزی کرد و در بیمارستان
غرضی جراحی روی ایشان صورت گرفت .وی
ادامه داد :خون توی سر ایشان لخته شده بود و
مجبور به جراحی بودیم .پس از جراحی ایشان
در بیمارستان بستری شد 12-10.روزی در کما
بودند که به ما اعالم کردند مرگ مغزی شــده
اســت و میتوانیم کلیهها و کبد ایشان را اهدا
کنیم .تمامی خانواده به این کار راضی بودیم و
رضایت دادیم که عمل پیوند اعضا صورت بگیرد.
پیوندبهسهبیمارنیازمند
به همین دلیل نیز پنجشنبهشــب هفته
گذشــته جراحی در کرمان صــورت گرفت و
کلیهها و کبد ایشان به سه بیمار نیازمند اهدا
شد .وی در مورد این موضوع که دلیل رضایت
شما برای این کار چه بود ،گفت :اوال پدرم خیلی
دوست داشت این کار انجام شود .همیشه بر این
موضوع تاکید داشتند و ما هم این کار را عملی
کردیم.

 با مرگ پدرمان سه نفر جان گرفتند
دلیل دیگر اینکه ،این کار ثواب زیادی دارد.
با مرگ پدر ما سه نفر جان گرفتند .این حس
وجود دارد که پدر ما زنده اســت و به حیاتش
ادامه میدهد .وی ادامه داد :امیدواریم این اتفاق
برای کسی رخ ندهد ولی اگر فردی دچار مرگ
مغزی شد ،بهتر است خانواده وی با اهدای عضو
موافقت کنند زیرا به زودی این فرد میمیرد و
دیگر برای اهدای عضو دیر شده است.
 خانواده موسیپور بهترین تصمیم
راگرفتند
در همیــن رابطــه مجیــد گیالنــی
هماهنگکننده پیوند اعضا در دانشــگاه علوم
پزشکی کرمان به پاسارگاد گفت :همکاران ما در
بیمارستان دکتر غرضی سیرجان موضوع را به ما
اطــاع دادند و تالش خود را برای اهدای عضو
آغاز کردند .گیالنــی ادامه داد :خانواده مرحوم
موسیپور همکاری بسیار خوبی داشتند و در این
شرایطبهترینتصمیمراگرفتند.
 کبد در شیراز پیوند خورد
وی ادامه داد :محمد موسیپور سکته مغزی
کرده بود و دچار مرگ مغزی شده بود .ایشان در
بیمارستان شهید باهنر کرمان جراحی شد و دو
کلیه و کبد ایشان به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گفتهی گیالنی کلیههای ایشان به یک زن
 50ســاله و مرد  61ساله که در نوبت دریافت

کشف  479هزار قطعه وسایل المپ کممصرف قاچاق

امحا  20تن سم بعد از  40سال
 گروه حوادث
شرایط امحاي  20تن سموم کلره که از  4دهه پیش در
انبارهای جهاد کشاورزی استان کرمان انبار شده بود ،فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد
کشاورزیاستانعلتانبارشدناینمقدارسمومکلرهدرکرمانرا
نبود تکنولوژی امحاي سموم کلره در کشور اعالم کرد.
وی افزود :با پیگیریهاي مسئوالن استان و سازمان
جهاد کشاورزی ،اعتبار امحای این سموم به میزان  200میلیون
تومان تامین شده است .طاهری با اشاره به این که از چند ماه
پیش تکنولوژی امحای این سموم در اصفهان ایجاد شد  ،افزود:
با مکاتباتی که با کشور فرانسه انجام شد برای امحاي هر لیتر از
این سموم  60هزار تومان هزینه صرف میشد اما در اصفهان

 10هزار تومان هزینه صرف میشود .مدیرحفظ نباتات سازمان
جهاد کشاورزی استان از دریافت مجوزهای الزم نیز برای امحا
از سوی سازمان حفظ نباتات کشور و محیطزیست و همچنین
مراجع استانی خبر داد و گفت :بارگیری سموم یاد شده از کرمان
برای امحا در حال انجام است .این سموم سالها در انباری در
شهر باغین دپو و باعث نارضایتی ساکنان مجاور انبار شده بود.
از سموم کلره پيشتر به عنوان یک حشره کش برای دفع آفات
مزارع استفاده میشد که به علت ایجاد مشکالت زیست محیطی
و سرطا نزا بودن ،حدود 30سال پیش با تصمیم سازمان خواربار
جهانی مصرف آنها ممنوع و منسوخ شد اما به علت اینکه انتقال
این سموم به فرانسه بسیار هزینهبر بود تا کنون مانده بود تا اینکه
خوشبختانهباتامیناعتبارالزمدراصفهانبهزودیامحامیشوند.

 3باب مغازه به مساحت  175متر واقع در
خیابان ولیعصر چهارراه فراهی روبهروی مبل
گل مریم با موقعیت عالی اجاره داده میشود.
09131456077

کلیهبودنددربیمارستانافضلیپورکرمانپیوند
خورد و کبد مرحوم موسیپور نیز برای پیوند به
شیرازمنتقلشدویکنفربیمارنیازمندکبدنیز
در آنجا جان گرفت.
 افراد به کمای عمیق بروند پیوند
عضوصورتمیگیرد
وی گفت :افراد به دالیل گوناگون از جمله
تصادف ،ســکته مغزی ،خونریــزی مغزی و...
ممکن اســت به کما بروند .اگر فرد به کمای
عمیق برود و ضریب هوشــی وی روی  3باشد
پیوند اعضا صورت میگیرد .به گفتهی گیالنی
ضریب هوشی  3پایینترین ضریب هوشی یک
فرد است که به آن مرگ مغزی میگوییم.
 تشخیص مرگ مغزی

پس از این که فرد دچار مرگ مغزی شــد
ما دو نوار مغزی به فاصلهی شــش ســاعت از
وی میگیریم .سپس یک پزشک داخلی مغز
و اعصــاب وی را معاینه میکند .پس از آن نیز
یک جراح مغز و اعصاب سپس پزشک متخص
بیهوشی و بعد از آن نیز یک پزشک متخصص
داخلی این فرد را معاینه میکنند .در آخر هم
نماینده پزشــک قانونی بیمار مرگ مغزی را
معاینه میکند .اگر این پنج پزشک تایید کنند
که فرد دچار مرگ مغزی شده و برگشتپذیر
نیست ،جراحی برای پیوند اعضا انجام میشود.
 فرصت کم است
وی ادامه داد :بیمارانی که دچار مرگ مغزی
میشوند برای اهدا عضو فرصت زیادی ندارند و
اگراعضابهموقعپیوندنخورندامکانپیوندوجود
ندارد .او گفت :بیمــاری که دچار مرگ مغزی
شده کمتر از یک هفته برای اهدا مهلت دارد.
 کمایمعمولیچیست؟
وی در پاســخ که عدهای چند سال در کما
به ســر میبرند و بعضی هم ممکن اســت به
زندگی برگردند ،آیا اینها شــامل مرگ مغزی
و پیوند اعضا میشــوند؟ گفت :نه این افراد به
کمای معمولی میروند .آنها خودشان با کمک
دســتگاه تنفس میکنند ولی کسی که دچار
کمای عمیق و مرگ مغزی شده حتما به وسیله
دستگاه تنفس میکند و اجازه پیوند اعضا به این

گروه داده میشود.
 100 نفر در لیست انتظار کلیه
وی در مورد تعداد افرادی که در لیســت
انتظار برای پیوند اعضا هستند ،گفت :سه سال
پیش  250نفر در استان کرمان در لیست انتظار
پیوند کلیه بودند .گیالنی افزود :اما با کمک مردم
و اهدای عضو از سه سال پیش تاکنون بیش از
 250عمل پیوند کلیه در استان صورت گرفت و
هماکنون کمتر از 100نفر در لیست انتظار پیوند
کلیه قرار دارند.
 50 نفر نیازمند کبد
وی ادامه داد :در لیست انتظار پیوند کبد نیز
 50نفر وجود داشت که با اهدای کبد هماکنون
این لیست به زیر 30نفر کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد :امیدواریم هیچکس دچار حادثه
نشود ولی اگر فردی دچار مرگ مغزی شد حتما
خانواده و نزدیکان ایشان با پیوند اعضا موافقت
کنند .این کار باعث زنده ماندن چند نفر دیگر
میشود و دعای خیر به همراه دارد.
 ســیرجان وضعیت خوبی در اهدا
عضو دارد
وی ضمن تشــکر از خانواده موسی پور که
این کار خیر را انجــام دادهاند ،گفت :همکاری
برای اهدای عضو در سیرجان خوب است و من
باید از همکارانمان در بیمارستان دکتر غرضی و
امامرضا(ع)تشکرکنم.

 گروه حوادث
ماموران پاســگاه گلســتان شهرستان
سیرجان از یک تریلی 479هزار قطعه وسایل
ساخت المپ کم مصرف قاچاق به ارزش پنج
میلیاردریالکشفکردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان سیرجان در
توضیح این خبر به پاســارگاد گفت :ماموران
پاسگاه گلســتان روز شنبهی هفتهی جاری
هنگام بازرســی خودروهای عبــوری به یک
دســتگاه تریلی با کانتینر  20فوت مشکوک
شدند .به گفتهی سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
ماموران مدارک این تریلــی را چک کردند و

متوجهشدندکهمدارکجعلیهستند.آنهابار
را به اداره آگاهی منتقل کردند و ارزیابان گمرک
پس از بررســی اعالم کردند که این بار شامل
 9هزار و  900قطعه انتهای المپ کممصرف،
 80هزار باالست المپ کم مصرف 200 ،هزار
سرپیچ و 190هزار دیگر قطعات ساخت المپ
کممصرف به ارزش بیش از پنج میلیارد و 200
میلیون ریال بوده است .در این رابطه یک نفر
دستگیرویکدستگاهتریلیتوقیفشد.
کشف 186هزار قرص نیروزا
فرمانده انتظامی شهرســتان سیرجان
ادامــه داد :ماموران پلیس آگاهی در عملیات

چهاردهمینسالگرد
درگذشت پدری مهربان مرحوم

حاجسیدضیاءرضویکارآموز
را گرامی میداریم.
برای شادی روحش صلوات

خانواده

دیگری در روز شنبه توانستند یک محموله
قاچاق از یک اتوبوس کشف کنند .به گفتهی
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد ماموران پلیس
آگاهی سیرجان روز شنبهی هفتهی جاری
هنگام کنترل خودروهــای عبوری در محور
سیرجان -بندرعباس به یک دستگاه اتوبوس
که از بندرعباس به مقصد قم در حرکت بود،
مشکوک شــدند .ماموران پس از بازرسی از
این خودرو  186هزار و  600قرص نیروزا ،دو
هزار جفت کفش و  200دستگاه مودم قاچاق
کشف کردند .در این رابطه یک نفر قاچاقچی
دستگیرشد.

گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد
ناله کـردم ذرهای از دردهـایم کم نشد
در گـلستان بوی گل بسیار بوییدم ولی
از هزاران گل یکی مثل پـدر پیدا نشد

به مناسبت اولین سالگرد زندهیاد

حمداهلل صادقی

مراسمی روز جمعه  96/10/22برگزار میگردد.
ساعت حرکت  2/5بعدازظهر
از مقابل منزل آن مرحوم واقع در چهارراه مشعل گاز-
خیابان باستانیپاریزی -منازل سازمانی صدا و سیما

بشنو ای دوست که از مرگ ،حذر نیست که نیست
غیـر تسلیم و رضا چـاره دگر نیست که نیست
مرگیـارانهمـهتـلخاسـتعـزیـزانامـا
ماتمی سختتر از مرگ جوان نیست که نیست

به مناسبت اولین سالگرد جوان ناکام مرحوم

علیرضاحسنبیگی

جمعــه مــورخ  96/10/22از ســاعت  3بــر ســر
آرامــگاه ابدیــش گــرد هــم میآییــم و یــاد و
خاطــرهاش را گرامــی میداریــم.

نـدای یـا عـلی یا رب کشیـدی
چه شبها تا سپیده درد کشیدی
کـه پایـان شد تـمام دردهـایت
خواب آرام ،پـدرجان در مـزارت
ضمن عرض تشکر از کلیه سرورانی که در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم
پدر دلسوزمان مرحوم مغفور

محمود اشکـذری

شــرکت نمودهانــد ،بــه اطــاع میرســاند مراســم خاکبنــدان آن مرحــوم
روز جمعــه  96/10/22از ســاعت  3تــا  5بعدازظهــر برگــزار میگــردد.
آدرس :خیابان خواجو -کوچه شماره 9
ساعت حرکت  3/5بعدازظهر به سمت بهشت زهرای قدیم
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