 گروه حوادث :رييس دانشگاه علمي كاربردي فرماندهي انتظامي استان از پذيرش
دانشجو بدون كنكور خبر داد .به گزارش پايگاه خبري پليس سرهنگ بازنشسته ماشااهلل ماليي
گفت :پذيرش دانشجو در رشته حقوق حرفهاي در مقاطع تحصيلي كارداني وكارشناسي
ناپيوستهازبينكاركنانشاغلوبازنشستهناجا،اعضايپليسافتخاري،كاركنانحراستادارات
دولتيونهادهايانقالبي،بسيجيانشاغلوماموربهناجا،كاركناندفاترپليس+10كاركنانارتش
جمهوري اسالمي ،كاركنان خريد خدمت ناجا وكاركنان شركتهاي حفاظتي و مراقبتي دراين
واحد دانشگاهي انجام ميشود .متقاضيان مقطع كارداني ميتوانند حداكثر تا تاريخ  18بهمن
ماه و متقاضيان كارشناسي ناپيوسته تا تاريخ 23بهمن ماه به به محل دانشگاه مراجعه کنند.

پذیرش
دانشجو در
دانشگاه
علمی
کاربردی

خبر

کشف  431کیلوگرم مواد مخدر در دو عملیات

 گروه حوادث :فرمانده انتظامي شهرستان
سيرجان از كشف  275كيلوگرم ترياك و100
کیلو گرم حشیش از یک دستگاه کامیون کشنده
و خودرو پژو  405ودستگیری سه قاچاقچی در
عملیات شب گذشته از سوی ماموران پليس مبارزه
با موادمخدر شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ايراننژاد در تشريح اين
خبر گفت :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر
در راستاي اجراي طرح شناسايي و انهدام شبكه
هاي قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ
در پي يكسري كارهاي اطالعاتي ،با همکاری
پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان سه نفر
قاچاقچی که قصد انتقال مقادیری مواد مخدر را

به استان فارس داشتند شناسایی
کردند.
وي تصريح كرد :ماموران در این
رابطه دو دستگاه خودرو کامیون و
پژو  405را شناسایی و توقیف
کردند .ماموران از این دو خودرو
 275کیلوگرم تریاک و 100
کیلوگرم حشیش کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان
سيرجان در پايان از شهروندان
خواست تا براي كاهش تبعات اجتماعي ناشي از
مواد مخدر پليس را در دستگيري قاچاقچيان ياري
كنند و هر گونه اخبار در اين باره را از طريق سامانه
 128و تلفن  110به پليس اطالع دهند .فرمانده
انتظامی سیرجان همچنین از کشف  56کیلوگرم
حشیش از یک دستگاه خودروی پژو  405خبر
داد .سرهنگ ایراننژاد گفت :ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر در یکی از محورهای سیرجان به یک
دستگاه خودرو پژو  405مشکوک شدند .ماموران
به او دستور ایست دادند و پس از بازرسی از این
خودرو  56کیلوگرم حشیش کشف کردند .در این
رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده
شد.

تغيير تاريخ اعزام به خدمت مشموالن اعزامی بهمن ماه
 پاسارگاد
فرماندهي انتظامي شهرستان سيرجان اعالم
کرد :تاریخ اعزام به خدمت مشموالن اعزامی
بهمنماه سال جاری از  19به  23تغيير کرده است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،فرماندهي
انتظامي شهرستان سيرجان استناد به اعالم
سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیهای اعالم
کرد :با توجه به همزمانی تاریخ اعزام به خدمت
مشموالن بهمنماه سال جاری و مراسم شهادت
حضرت فاطمه زهرا (س) و چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی تاریخ اعزام به خدمت این
دسته از مشموالن از  19به  23بهمنماه تغییر
کرده است.

الزم به ذکر است ،کلیه مشموالن فارغ التحصیل
مقاطع کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم که دارای برگ
آمادهبهخدمت به تاریخ بهمنماه سال جاری
هستند میبایست روز سهشنبه  23بهمنماه ،در
محل و ساعتی که از طرف سازمان وظیفه عمومی
ناجا در برگ معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش
نیروهای مسلح تعیین شده حضور یابند.
شایان ذکر است ،متقاضیان در صورت نیاز به
اطالعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطالع
رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.
 ، irسامانه تلفن گویا به شماره  096480و یا کانال
سازمان به نشانی  @sarbazvazifehاز آخرین
اخبار مربوطه مطلع شوند.
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مجيد گيالني هماهنگ کننده پيوند اعضا دانشگاه علوم پزشکي کرمان در گفتوگو با پاسارگاد:

حیف است عضو سالمی زیر خاک برود
 با مرگ مغزی «فاطمه زینب پاینده» اعضا او اهدا شد

 گروه حوادث
«فاطمهزینب» دختر بچه دهساله سیرجانی
چند روز پیش در اثر تصادف دچار مرگ مغزی
شد.پسازاینموضوعخانوادهویتصمیمگرفتند
تا با اهدای اعضای بدنش نام او را زنده نگه دارند.
برهمیناساسیکشنبههفتهگذشتهعملپیوند
اعضا انجام شد و کلیه و کبد او به بیماران نیازمند
اهدا شد .مجید گیالنی هماهنگکننده پیوند
اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتوگو
با پاسارگاد در مورد اهدای عضو از سوی خانواده
پاینده و همچنین نیازمندان به اهدای عضو در
استانکرمانسخنمیگوید.
 کدام یک از اعضا فاطمهزینب
پاینده به بیماران اهدا شد؟
پس از اعالم رضایت خانواده پاینده چند روز پیش
جراحی پیوند اعضا انجام شد و یک کلیه و کبد وی به
بیمارانی که در نوبت بودند اهدا شد .کلیه در کرمان و
کبد در شیراز پیوند خورد.
 چرا یک کلیه اهدا شد؟
کلیه دیگر به علت ضربهای که در تصادف
خوردهبودقابلاستفادهنبود.
 قلب هم یکی از اعضایی است که
میتوان آن را پیوند زد در کرمان این عمل
جراحیانجامنمیشود؟
نهدرکرمانعملپیوند قلبانجامنمیشود.
 چرا بیمار مرگ مغزی را برای اینکه
از تمام اعضا استفاده شود به شهرهای
دیگرمثلتهراننمیفرستید؟
خیلیوقتهاامکانانتقالبیماربهشهرهایدیگر
وجود ندارد و اگر بیمار را منتقل کنیم ممکن است
زمان از دست برود و همان اعضایی که قابل استفاده
هستندنیزبالاستفادهشوند.
 نمیتوان بخش پیوند قلب را در
کرمان راهاندازی کرد؟
رییس دانشگاه شدیدا دنبال این موضوع هستند.
جلساتی گذاشته شده که عمل پیوند قلب در کرمان
انجام شود .ولی یک مقدار زمان میبرد .این جراحی
مشکالت خاص خودش را دارد که باید رفع شود.
 برای این جراحی نیازمند پزشک

هستیمیا امکانات؟
ما پزشک داریم ولی پزشکان قلب ما باید مجددا
دورههایخاصیببینند.بایدبخشجداگانههمداشته
باشیم .امکانات و وسایلی برای جراحی پیوند قلب
نیاز است .باید نیروهایی برای این کار مجددا آموزش
ببینند تا بتوانیم این کار را بکنیم ولی امیدواریم این
اتفاقبیافتد.
ازابتدایسالجاریخانوادهچندبیمار
مرگمغزیحاضربهپیونداعضاشدهاند؟
از ابتدای سال جاری 15مورد عمل جراحی پیوند
اعضا در کرمان انجام شده و کلیهها و کبد این افراد به
بیماران نیاز مند اهدا شده است.
 چند مورد از این بیماران سیرجانی
بودند؟
فکر میکنم اعضای سه بیمار مرگ مغزی
سیرجانی از ابتدای سال اهدا شده است.
 کال چند نفر بیمار در لیست پیوند
اعضا استان کرمان وجود دارد؟
از سال  88حدود  250نفر در لیست پیوند اعضا
وجود داشت و از آن سال  270عمل پیوند در کرمان
انجام شده است .در کل از هر گروه خونی حدود 10
نفر در لیست پیوند قرار دارند و در حال حاضر مجموع
آنها کمتر از 100نفر میشود.
 آیا خانواده همه بیماران مرگ مغزی
راضیبهپیونداعضامیشوند؟
خیر.
 چند درصد از خانوادهها رضایت
میدهند؟
بیش از  60درصد خانوادهها رضایت میدهند.
اگر همه خانواده ها رضایت بدهند ما اصال مشکلی
در این زمینه نخواهیم داشت .همهی بیماران نیازمند
میتوانندپیوندانجامدهند.
 استان کرمان از نظر پیوند اعضا در
کشور چه رتبهای دارد؟
ما جزو استانهای باالیی از لحاظ آمار هستیم
و این موضوع اول لطف خداست بعد هم ما مردمی
داریمکهبهاینموضوعاهمیتمیدهند.مرگعزیزان
واقعا سخت است و ما به آنها حق میدهیم ولی وقتی
همکاران ما با اولیای دم صحبت میکنند و و ضعیت

بیمارراتشریحمیکنندآنهاراضیبهاینکارمیشوند
و خوشبختانه همکاران ما در شهرستانها هم برای
این موضوع وقت میگذارند .خانواده ها باید بدانند که
کمیتهپزشکیوقتیمرگمغزیبیمارراتاییدمیکند
امکان زنده ماندن فرد وجود ندارد و ممکن است این
بیمار چند روز با دستگاه زنده باشد ولی با پیوند زدن
اعضا بیمار  ،چند نفر جان میگیرند و باید این موضوع
فرهنگسازی شود .هیچ عضو قابل اهدایی زیرخاک
نرود و چند نفر دیگر را نجات بدهد.
 وضعیت سیرجان در استان کرمان
چگونهاست؟
سیرجان آمار خوبی از نظر پیوند اعضا دارد .من از
همکارانمدرسیرجانخصوصارییسدانشکده،رییس
 بیمارستان امام رضا و غرضی و دیگر همکارانمان
که همکاری خیلی خوبی دارند تشکر میکنم .وقتی
یک نفر دچار مرگ مغزی میشود همکاران ما در
بیمارستانها سریع به ما اطالع می دهند و با اولیای
دم صحبت میکنند .همکاران ما در کرمان هم واقعا
تالش میکنند .این جراحیها به صورت اورژانسی و
بدون هزینه انجام میشود این یک کار تیمی است
و باید از جراحان کلیه ،متخصصان آی سی یو،
متخصصان بیهوشی و  . .تشکر کنم .این موضوع کار
خداپسندانهای است و همه مسئوالن باید کمک
بدهند .کار بزرگی است و حمایتها باید همهجوره
انجام شود .باید به سمتی برویم که ما هیچ عضوی
را خاک نکنیم .باید همیشه به مردم یادآوری کنیم تا
مردمفراموشنکنند.
همهیجراحیهاموفقیتآمیزاست؟
درصد باالیی از جراحیها موفقیت آمیز است ولی
برخی از عملها هم ممکن است عضو را پس بزند که
این موضوع هم طبیعی است .ممکن است به دلیل
سن مریض و یا اینکه وی نکات پزشکی را رعایت
نمیکند ،عمل موفقیتآمیز نباشد اما این موضوع
درصد پایینی است و تعداد کمی از بیماران با مشکل
مواجه میشوند .این موضوع هم نیاز به فرهنگسازی
دارد .بیمارانی که پیوند کلیه انجام میدهند باید
خیلی رعایت کنند .داروهایشان را به موقع بخورند.
آزمایشهایی را که پزشکان تجویر میکنند به موقع
انجام دهند و سر موقع به پزشک مراجعه کنند .این

فاطمه زینب در کنار خواهر کوچکترش (دختر سمت راست تصویر)

نوععملهاخیلیسختهستند.
 ما شاهد خرید و فروش کلیه
هستیم برای این که این اتفاق وجود
نداشتهباشدچهبایدبکنیم؟
درسیستمماهیچگونهخریدوفروشکلیهانجام
نمیشود و همه چیز رایگان است .اولیای دمی که
دچارمرگمغزینیزشدهاندبابتکارخیریکهانجام
میدهندهیچگونهپولیدریافتنمیکنند.اگراعضای
همهی بیمارانی که دچار مرگ مغزی میشوند اهدا
شود ما نیازی به خرید و فروش عضو پیدا نمیکنیم و
این مشکل رفع میشود .اما موضوع مهمی که وجود
دارد این است که هر کسی که چه به صورت خیر و یا
با گرفتن مبلغی کلیه خود را اهدا میکند ،در معرض
خطر قرار میگیرد .این فرد یک عضو خود را از دست
میدهد و ممکن است با یک بیماری و یا تصادف
همان یک کلیه را هم از دست بدهد و آن موقع
خودشنیازمندکلیهمیشودوبایدبهاوکلیهپیوندزد.
 کسی که کارت اهدای عضو
داشته باشد بدون رضایت اولیای دم
پیونداعضاانجاممیشود؟

شیشه سکوریت

موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند موفقیت چیزی است که تو به

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان دُر ،در سیــرجان

آن میاندیشی

جناب آقای مجتبی غیاثی

کارکنان شرکت پسته پدیده سیرجان

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

مدیرعامل شرکت پسته پدیده سیرجان
انتخاب شما را به عنوان صادرکننده نمونه استان ،صمیمانه تبریک عرض
مینماییم.

افراد میتوانند وارد سایت اهدای عضو شوند و
خیلی راحت ثبتنام کنند .کسانی که در این سایت
ثبتنام میکنند باز هم در صورت مرگ مغزی و
داشتن شرایط اهدای عضو به رضایت اولیای دم نیاز
دارند و داشتن کارت دلیل این نیست که پس از
مرگ مغزی فرد نیازی به رضایت خانواده ندارد .فقط
این موضوع نشان میدهد که آن فرد عالقه داشته
که اگر مرگ مغزی شد اعضای بدنش به کسی اهدا
شود و برای خانواده راحتتر است و این موضوع در
تصمیمگیری به خانواده کمک میکند ولی قطعا باید
اولیای دم رضایت دهند .یک موضوع که در مورد
اهدای عضو باید بگویم و اهمیت زیادی دارد این
است که هر بیمار پیوند هزینههای زیادی را به جامعه
تحمیل میکند هزینه دیالیز و بیمارستان فردی که
نیازمند کلیه است بسیار باالست .اگر افراد از یک فرد
سالمکلیهبگیرندمایکفردسالمراهمناقصکردهایم
و این فرد هم ممکن است به انواع بیماریها دچار شود.
ما باید به سمتی برویم که هیچ عضو سالمی زیر خاک
نرود این هم یک کار خیر و ماندگار است و هم بسیاری
از افراد را نجات میدهد.

جنابآقایسیدصادقطباطبایی

عرضه مرغوبترین برنج ایرانی به شرط پخت
با نازلترین قیمت

رییس اداره اوقاف و امور خیریه
شهرستانسیرجان

سوغاتشمال:
(زیتون کنسروی درجه یک ،سیرترشی ،رب انار،
حبوباتکرمانشاه،عرقیجات)

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض مینماییــم.
خدوانــد روح آن مرحومــه را قرین مغفرت
فرمایــد.

قابل توجه شرکتها و موسسات
جهت هدیـه شب عیــد کارکنــان
از هماکنون دست به کار شــوید
کیسه به سفارش و چاپ لوگو یـا
بـرنــدشــرکـتمــربوطـــه
بستهبندی  5و  10کیلویی

هفتهنامهپاسارگاد

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی
 14007238725بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ  :1397/09/15ســال مالــی شــرکت از اول
فروردیــن مــاه بــه اول دی مــاه تغییــر یافــت .بنابرایــن ســال مالــی
شــرکت از اول دی مــاه هــر ســال آغــاز و در  30آذر مــاه ســال بعــد
پایــان مییابــد؛ بنابرایــن مــاده  51اساســنامه اصــاح میگــردد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیرتجاری سیرجان ()355702

آدرس :خیابان امیرکبیر -روبهروی مسجد امیرالمومنین
برنجسرای طالی شمال
تلفن09133478397- 09111207673 :
42205635

امیرمهدی صفیپور

رتبه سوم خوشنویسی
شهرستان سیرجان

رضا عارفیزاده

رتبه اول خوشنویسی خط ثلث
شهرستان سیرجان (انتخابی استان)

شایان دستورجهانداری امیرمهدی کمالی
رتبه دوم طراحی شهرستان
سیرجان

رتبه دوم طراحی(پاستل)
شهرستان سیرجان

موفقیتهای به دستآمده را به شما و خانواده محترمتان تبریک میگوییم.

مدیر و موسس دبیرستان دوره اول میعاد نجفشهر

