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برخورد دو سمند در محور رابر بافت
فرمانده پلیس راه بافت_ کرمان گفت: برخورد دو دستگاه سمند در محور 

رابر_بافت یک مصدوم برجای گذاشت.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرگرد کاظمی ،فرمانده پلیس راه بافت_ کرمان گفت: برخورد دو دستگاه 
سمند در ۲۰کیلومتری رابر به بافت یک نفرمصدوم برجای گذاشت که پس 

از اقدامات اولیه به بیمارستان بافت منتقل شد.
سرگرد کاظمی افزود؛ این حادثه شب گذشته در محدوده استحفاظی رابر 

به بافت رخ داد.
او اظهارکرد: این حادثه به علت بی احتیاطی وانحراف به چپ دو خودرو 

تشخیص داده شد.
سرگرد کاظمی با اشاره به اینکه محور رابر به بافت جزء محور های دوطرفه 
آیین  برابر  مطمئنه  باسرعت  رانندگان  می طلبد  گفت؛  است  وکوهستانی 
نامه درروز با سرعت ۹۵ کیلومتر و در شب باسرعت ۸۵ کیلومتر حرکت 

کنند.
کنند  پرهیز  چپ  به  انحراف  غیرمجاز،  سرعت  از  خواست  رانندگان  از  او 
چراکه یک انحراف به چپ یا تجاوز به چپ منجربه حوادث دلخراشی برای 

خانواده ها خواهد شد که جبران پذیرنیست.

مسمومیت غذایی یک خانواده

 را راهی بیمارستان کرد
پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیرحوادث  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
شهرستان  جزوم  در  نفره   ۵ خانواده  یک  غذایی  مسمومیت  از  کرمان 

شهربابک خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سید 
دانشگاه  مدیرحوادث  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس  صابری،  محمد 
مسمومیت  یک  از  ما  همکاران  اطالع  از  گفت:پس  کرمان  پزشکی  علوم 
غذایی در منطقه جزوم شهرستان شهربابک نیروی های اورژانس به محل 

اعزام شدند.
او افزود: در این حادثه پنج نفر از اعضای یک خانواده شامل )۱ خانم - ۱ 
دچار  پاکتی  آبمیوه  مصرف  براثر   ۴۵ تا   ۵ رده سنی  در  کودک(   ۳ و  آقا 

مسمومیت شده بودند.
صابری تصریح کرد: افراد مسموم شده بعد از انجام اقدامات درمانی با حال 
ولیعصر  بیمارستان  به  پزشکی  فوریت های  تیم  تالش  با  مساعد  عمومی 

شهربابک منتقل شدند.

شش مصدوم در محور چترود به راور
پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیرحوادث  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
برجای  مصدوم   ۶ راور  چترود_  محور  در  خودرو  واژگونی  گفت:  کرمان 

گذاشت.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  مدیرحوادث  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس  صابری، 
نفر   ۶ پزشکی  فوریت های  تکنسین های  تیم   ۲ گفت:  کرمان  پزشکی 
مصدوم حادثه ترافیکی را بعد از انجام اقدمات اولیه درمانی با حال عمومی 

مساعد به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل کردند.
او افزود: این حادثه روز چهارشنبه ۱۴ خردادماه ساعت ۲۰ و ۲۳ دقیقه به 

علت واژگونی یک دستگاه خودروی  ال۹۰ به وقوع پیوسته است.
صابری تصریح کرد: مصدومان شامل ۳ کودک، ۲زن و یک مرد که در رده 

سنی ۸ تا ۴۸ سال قرار دارند

سقوط یک شهروند از کوه های مسجد 

صاحب الزمان
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از سقوط 

یک نفر از شهروندان در کوه های مسجد صاحب الزمان )عج( خبر داد.
رضا میرزایی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرمان در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، گفت: در ساعت۲۳:۲۰ دقیقه سه شنبه سیزدهم خرداد ماه از یک 

مورد سقوط از کوه های مسجد صاحب الزمان )عج( مطلع شدیم.
او افزود: یک نفر از شهروندان که از کوه های مسجد صاحب الزمان )عج( 

دچار سقوط شده بود متاسفانه جان خود را از دست داد.
میرزایی بیان کرد: اکیپ امداد و نجات کوهستان سازمان آتش نشانی اقدام 

به انتقال پیکر بی جان این جوان کردند.

رئیس کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی هیئت فوتبال استان کرمان از 
تصمیم سازمان لیگ فوتسال کشور مبنی بر برگزاری دیدار سوم فینال 

لیگ برتر در کرمان به یاد »سردار سلیمانی« خبر داد.
هیئت  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
فوتبال استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
کشور  فوتسال  لیگ  سازمان  اینکه  اعالم  با  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
استان کرمان، در  فوتبال  آمادگی هیات  اعالم  به  با توجه  تصمیم گرفته 
صورت پیروزی هر تیم در فینال لیگ برتر فوتسال، دیدار سوم را به یاد 
کند،  برگزار  کرمان  در شهر  سلیمانی"  قاسم  "سردار سپهبد شهیدحاج 
گفت: فینال لیگ برتر فوتسال در سال ۹۸ به دلیل شیوع کرونا برگزار 
باشگاه های  با حضور مدیران  اردیبهشت در جلسه ای که  اواخر  در  نشد، 
گیتی پسند و مس سونگون و مسئوالن سازمان لیگ فوتسال در رابطه 
با برگزاری دیدار فینال انجام شد قرار شد که با رعایت کلیه پروتکل های 

بهداشتی این فینال برگزار شود.
این  رفت  دور  است  قرار  فوتسال،  لیگ  سازمان  اعالم  طبق  افزود:  او   

مسابقات ۳۰ خرداد جاری به میزبانی اصفهان و دور برگشت به میزبانی 
مس سونگون در ۶ تیر برگزار شود و با توجه به اعالم آمادگی هیات فوتبال 
استان کرمان و رایزنی های قرایی رئیس این هیئت، در صورت پیروزی هر 
تیم در هر بازی، دیدار سومی هم در ۹ تیر به یاد "سردار سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی" در شهر کرمان برگزار می شود.
استان  هر  در  فینال  مسابقات  برگزاری  ستاد  اینکه  اعالم  با  امیرخسروی 
تشکیل می شود، تصریح کرد: جلسه این ستاد در کرمان ۲۷ خرداد برگزار 
می شود.  رئیس کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی هیات فوتبال استان 
کرمان گفت: تیم مس رفسنجان یکی از۴ تیمیست که دور رفت مرحله 
نیمه نهایی لیگ برتر بانوان را به دلیل شیوع ویروس کرونا  برگزار نکرده و 
قرار است، ساعت ۱۱ صبح ۱۸ خرداد جلسه ای با حضور صوفی زاده نایب 
بانوان،  تیم ملی فوتسال  یاری سرمربی  فوتبال، شهناز  رئیس فدراسیون 
مسئوالن سازمان لیگ فوتسال و  مدیران این ۴ باشگاه تشکیل شود و 
پس از گرفتن نقطه نظرات همه آن ها، تصمیمات نهایی مبنی بر نحوه 

برگزاری و شروع مسابقات لیگ بانوان اعالم شود.

تکاوران ۱۱۳  درگیری  کرمان گفت:طی  استان  انتظامی  فرمانده 
اشرار مسلح یک سرباز وظیفه شهید، یک شرور  کاروان  با  راور 

مسلح کشته و ۱۶۴ کیلوگرم مواد مخدرکشف شد.
از  باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش خبرنگار گروه استان های 
 ، انتظامی استان کرمان  کرمان، سردار"عبدالرضا ناظری ،فرمانده 
پایش محور  راور حین کنترل و  تکاوران ۱۱۳  از  اکیپ  گفت: ۲ 
مخدر  مواد  مسلح  قاچاقچیان  موتوری  عبورکاروان  از  ماهان-بم 
به اشرار نزدیک  قانونی و احتیاط الزم  با رعایت موازین  مطلع و 

به  اقدام  ماموران  رویت  از  پس  مسلح  قاچاقچیان  بالفاصله  که 
تیراندازی به سمت آن ها کرده که با عکس العمل سریع پلیس 

مواجه شدند.
او افزود: اشرار مسلح باتوجه به آتش پر حجم ماموران و با استفاده 
در  که  متواری  محل  از  زمین  بلندی  و  پستی  و  هوا  تاریکی  از 
بازدید به عمل آمده از محل درگیری مشاهده شد یک نفر شرور 
و  مجروح  دیگر  تن  یک  و  رسیده  هالکت  به  معلوم  هویت  به 
مقادیری سالح و مهمات و ۲ دستگاه موتو سیکلت حامل ۱۴۵ 

کیلوگرم حشیش و ۱۹ کیلو گرم تریاک در محل کشف شد.
سردار ناظری بیان کرد:متاسفانه در این درگیری سرباز وظیفه " 
ابوالفضل مهدی زاده" بر اثر اصابت گلوله به سینه شهید و به 

جمع سبک باالن عاشق پیوسته است.
فرمانده انتظامی استان در پایان تصریح کرد:با تمام نیرو و توان 
و تا آخرین نفس با بر هم زنندگان امنیت و آرامش مردم ایران 
عزیزمان تالش خواهیم کرد و تالش پلیس کرمان برای دستگیری 

اشرار فراری تا رسیدن به نتیجه اعمالشان ادامه دارد.

شارژ  صحیح  شیوه  به  اشاره  ضمن  کرمان  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
خاموش کننده ها توصیه هایی را دراین باره ارائه کرد.

آتش نشانی کرمان  در گفتگو  محمد رسول جهانشاهی سخنگوی سازمان 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: همه 
از  استفاده  عدم  صورت  در  حتی  که  دارند  شارژی  روش  کننده ها  خاموش 
آن ها هرساله باید شارژ شوند. او با بیان اینکه برای شارژ خاموش کننده ها 
باید به شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند مراجعه شود افزود: 
برای شارژ دوباره آن، گاز آن را دوباره  باشد،  از نوع گاز  اگر خاموش کننده 
الک  را  آن  پودر  که  باشد  پودری  نوع  از  کننده  خاموش  اگر  می کنند؛  پر 
می کنند یا دوباره شارژ می کنند، چرا که این پودر در صورت استفاده نشدن 

سازمان  سخنگوی  می شود.  کلوخه  و  می گیرد  رطوبت  مدتی  از  بعد  نیز 
آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان بیان کرد: یکی از تکنیک های استفاده 
از خاموش کننده های پودری این است که باید پیش از استفاده چند بار آن 
را سر و ته کرد تا اگر دچار کلوخگی شده رفع شود، در غیر این صورت این 
احتمال وجود دارد که پودر ها پشت لوله گیر کند و خارج نشود. او با بیان 
اینکه خاموش کننده با پایه آب هم باید هر ساله شارژ شوند گفت: آب داخل 
این نوع خاموش کننده از بین نمی رود، اما مواد دیگری که داخل آن است 
باید شارژ شود. جهانشاهی با تاکید بر اینکه اگر خاموش کننده ها هر لحظه 
و به هر مقداری استفاده شود باید دوباره شارژ شود تصریح کرد: حتی اگر 
دسته خاموش کننده هم فشار داده شود مواد داخل آن با یکدیگر ترکیب 

دوباره  باید  و  مخلوط شده  مواد  بنابراین  بود،  خواهد  پرتاب  آماده  و  شده 
شارژ شود. به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان، 
خاموش کننده های co۲ تنها نوعی هستند که تا زمانی که تمام نشود به 
دفعات می توان از آن استفاده کرد. او با تاکید بر لزوم شارژ خاموش کننده ها 
از  باید اصالت و معتبر بودن این دسته از شرکت ها  در مرکز معتبر گفت: 
سوی شهروندان بررسی شود. جهانشاهی در پایان گفت: شهروندان مطمئن 
در  شود  داده  اختصاص  کننده ها  خاموش  خرید  برای  که  هزینه ای  باشند 
طوالنی مدت تاثیر بسیار مثبتی بر کاهش خسارت های جانی و مالی ناشی 
از حریق خواهد داشت و ضروری است در همه منازل و خودرو ها یک عدد 

خاموش کننده دستی متناسب وجود داشته باشد.

به یاد سردار سلیمانی:

فینال لیگ برتر فوتسال در کرمان برگزار می شود

جزئیات شهادت سرباز وظیفه طی درگیری با اشرار

توصیه های آتش نشانی درباره شارژ مجدد خاموش کننده ها

معرفی  با  بانوان  ووشوی  مجازی  مسابقات 
برتر در شهرستان جیرفت به کار خود  نفرات 

پایان داد.
ووشو  هیات  رئیس  نائب  خدایی،  محدثه 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  جیرفت  شهرستان 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
امسال  که  شرایطی  به  توجه  با  گفت:  کرمان، 

ووشو  مسابقات  آمده،  بوجود  کشورمان  در 
کلیه  از  و  کردیم  برگزار  مجازی  فضای  در  را 
ورزشکاران خواستیم کلیپ هایی از ورزش خود 

در خانه را ارسال کنند.
بازنگری به نفرات برتر جوایز  از  افزود: پس  او 

نقدی و احکام قهرمانی اهدا شد.
ابراهیمی در برگزاری  خدایی از زحمات خانم 

مسابقات قدردانی و تصریح کرد: در پایان این 
رقابت ها نتایج زیر حاصل شد:

گروه سنی نونهاالن ـ سبک تالو:
مقام اول: سایا عابدی

مقام دوم: آتاناز قاسمی پور
گروه سنی نوجوانان ـ سبک تالو:

مقام اول: ستایش عارفی

مقام دوم: فاطمه آبکار
گروه سنی نونهاالن ـ سبک ساندا:

مقام اول: نیکا یونس زاده
مقام دوم: فاطمه افتخاری

گروه سنی نوجوانان ـ سبک ساندا:
مقام اول: یلدا اندرز

مقام دوم: آرزو سلیمانی

فرماندار راور گفت: آتش سوزی در محدوده 
جنگلی بادام کوهی در گرده خراسانی راور به 
موقع مهار شد. به گزارش خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،اژدری 

بحران  مدیریت  کمیته  رئیس  و  فرماندار 
گفت:  حریق  اطفا  کارگروه  در  راور  شهرستان 
آتش سوزی در محدوده جنگلی بادام کوهی در 
گرده خراسانی راور در سریع ترین زمان ممکن 

با اعزام نیرو و همکاری عده ای از دامداران و 
ساکنین منطقه به موقع مهار شد.

به  زیاد  احتمال  به  آتش سوزی  افزود:  اژدری 
دارویی  گیاهان  مجاز  غیر  برداران  بهره  دست 

صورت گرفته است.
او همچنین از گردشگران خواست تا در زمان 
حضور در مراتع و جنگل ها از بروز خسارت به 

عرصه های طبیعی خودداری کنند.

معرفی برترین های مسابقات مجازی ووشو در جیرفت 

مهار آتش در جنگل بادام کوهی راور 

خبر


