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اخبار استان

خبر
در جلسه هیات امنای ستاد دیه 

استان صورت گرفت؛

بررسی مشکالت 20 نفر از مددجویان

 جرایم غیرعمد به صورت مجازی
با برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس هیات امنای ستاددیه با زندان های سراسر 
استان کرمان، مشکالت 20 نفر از مددجویان جرایم غیرعمد به صورت آنالین 

و با حضور مددجویان و مسئوالن قضایی شهرستان ها بررسی شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم ارائه آموزش های حقوقی 
الزم به مددجویان جرایم غیرعمد برای ایجاد زمینه آزادی آنها، عنوان کرد: 
برخی مددجویان جرایم غیرعمد در داخل زندان ها به دلیل عدم آگاهی و 
اند و زمینه آزادی آنها  عدم دریافت مشاوره های تخصصی در زندان مانده 

فراهم نشده است.
یداهلل موحد تصریح کرد: در ارائه کمک های ستاد دیه به دنبال ایجاد زمینه 
آزادی مددجویان زندانها هستیم و از این رو به کارشناسان ستاد دیه و زندان 
ها توصیه شده که از تمامی ظرفیت های قانونی برای کمک به آزادی زندانیان 

جرایم غیرعمد استفاده کنند.
وی بااشاره به حضور 214 زندانی جرایم غیرعمد در زندان های استان کرمان، 
اظهارداشت: از این تعداد 7 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه، 108 نفر به 
دلیل مسائل مالی، 87 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه و 12 نفر به 

دلیل عدم توانایی پرداخت نفقه در زندان به سر می برند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: 39 نفر از مددجویان جرایم 
غیرعغیرعمد زندان های استان کرمان  قبل از سال 98  و 16 نفر در سه ماهه 

امسال وارد زندان شده اند.

ملی پوش فوتسال به تیم گهر زمین 

سیرجان پیوست
تیم  راهی  قراردادی  با عقد  فوتسال کشورمان  بازیکن ملی پوش  امانی  رضا 

گهر زمین سیرجان شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رضا 
امانی بازیکن فصل گذشته تیم فوتسال شهروند ساری پس از پایان قراردادش 
از  با عقد قراردادی راهی تیم کراپ شد، اما پس از چند روز  با این باشگاه 
امضای این قرارداد، امانی بنا بر دالیلی تصمیم گرفت از تیم کراپ جدا شود.

این بازیکن ملی پوش کشورمان بعد از این جدایی از تیم کراپ با باشگاه گهر 
زمین سیرجان که در لیگ دسته اول حضور دارد وارد مذاکره شد و پس از 
این باشگاه تصمیم گرفت فصل بعد را در رقابت های لیگ  با مدیران  توافق 

دسته اول و در تیم گهرزمین سیرجان بازی کند.

برادرکشی به خاطر تصاحب اموال پدر
 

ساعت 4 بعد ازظهر پنجشنبه 24 مهر، تماسی با پلیس 110 گرفته شد. مرد 
جوانی پشت تلفن بود که با فریاد گفت: برادرم را کشته ام. به دادم برسید. 
بازپرس  به  فیض  باغ   140 کالنتری  مأموران  سوی  از  موضوع  بالفاصله 

کشیک قتل پایتخت اعالم شد.
های  خیابان  از  یکی  در  حادثه  محل  راهی  جنایی  تیم  و  بازپرس  وقتی 
اشرفی اصفهان شدند در محل حادثه آن ها جسد مردی ۵0 ساله را در 

آشپزخانه پیدا کردند که با ضربه چاقو به قتل رسیده بود.
عامل قتل که برادر 40 ساله مقتول بود، گفت: من برادرم را کشتم، اما 
اشتباه کردم. خانه من چند محله دورتر از اینجاست. مدتی قبل مادرم فوت 

کرد و پدر و خواهرم که هر دو بیماری دارند تنها شدند.
طرفی  از  کنیم.  رها  خودشان  حال  به  را  پدرم  و  خواهر  توانستیم  نمی 
نگهداری هر دوی آن ها برایمان خیلی سخت بود. با برادرم به فکر چاره 
ای افتادیم و درنهایت تصمیم گرفتیم که هر کدام از آن ها به خانه یکی 

از ما بیاید.
او ادامه داد: خواهرم به خانه ما آمد و پدرم هم به خانه برادرم رفت. مدتی 
از این ماجرا گذشته بود که فکر کردم او قصد دارد اموال پدرم را باال بکشد.
پدرم بیمار بود و اگر برادرم اموالش را تصاحب می کرد او متوجه نمی شد.
چندباری سر این موضوع با امیر دعوا کردم و درگیر شدم. هرچند او منکر 
بود و تمام این دعواها با وساطت و میانجیگری اطرافیان خاتمه یافت، اما 

همچنان این فکر مثل خوره به جانم افتاده بود.
مرد جوان ادامه داد: دلخوری و اختالف ما ادامه داشت تا اینکه روز حادثه 
به ذهنم رسید برادرم را به قتل برسانم. با خودم گفتم این طوری دیگر 

اموال پدرم را تصاحب نمی کند.
قوت  فکر  این  تنها هستند  برادرم در خانه  و  پدر  متوجه شدم که  وقتی 
قتل  از  قبل  برادرم شدم.  خانه  راهی  و  برداشتم  خانه  از  را  چاقو  گرفت. 
دوباره با او صحبت کردم و برادرم گفت که من اشتباه می کنم سپس برای 

پذیرایی به آشپزخانه رفت و من هم پشت سر او رفتم.
او  و  زدم  برادرم  گردن  به  داشتم  همراه  به  که  چاقویی  با  لحظه  یک  در 
خونین روی زمین افتاد. ترسیده بودم، برادرم را که درآن حال دیدم تازه 

متوجه شدم چه کار اشتباهی انجام داده ام.
باورم نمی شد که با دست های خودم برادر بزرگم را به قتل رسانده باشم. 
30 دقیقه ای شوکه شده بودم و به او نگاه می کردم به خودم که آمدم با 

پلیس تماس گرفتم و گفتم برادرم را کشته ام.
دادسرای  سوم  شعبه  بازپرس  غالمی  ساسان  دستور  به  متهم،  اعتراف  با 
امور جنایی پایتخت، وی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 

گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ارشد  مشاور 
مبتال  بیماران  ویژه  درمانی  ظرفیت های  افزایش  از 
مساله  افراد  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  در  کرونا  به 

پیشگیری را به شدت مورد توجه قرار دهند.
خصوص  در  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  نخعی  نوذر 
کرد:  اظهار  کرونا  ویژه  درمانی  ظرفیت های  توسعه 
اقداماتی در این زمینه در کرمان در حال انجام است.

نخعی از خریداری یک مخزن اکسیژن برای حوزه 
در  افزود:  و  داد  پزشکی کرمان خبر  علوم  دانشگاه 
بیمارستان  رسانی  اکسیژن  ظرفیت  حاضر  حال 
برابر   4 امسال  ماه  فروردین  به  نسبت  پور  افضلی 

شده است.
 800 تا   700 شدن  اضافه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرمان  درمانی شهر  به ظرفیت های  کرونایی  تخت 
این  به  نباید  کرد:  تاکید  است،  شده  پیش بینی 
ظرفیت ها دل خوش کنیم چرا که حتی اگر در این 
زمینه مشکلی ایجاد نشود، باز هم با افزایش تعداد 
آی سی  فنی  کادر  درمان،  کادر  کمبود  با  بیماران 
و  شد  خواهیم  مواجه  یو  سی  آی  تخت های  و  یو 
به  پایمان  که  بگذاریم  این  بر  را  توانمان  تمام  باید 

بیمارستان باز نشود.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ارشد  مشاور 
پیرو  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  گفت: 
دستور مقام معظم رهبری با رؤسای بیمارستان های 
کرمان  اجتماعی  تأمین  و  انتظامی  خصوصی، 
خصوص  در  قول  همه  و  کرده  برگزار  را  جلساتی 
دادند  همکاری  قول  کرونایی  ظرفیت های  افزایش 
کمک  به  بیماران  تعداد  افزایش  صورت  در  تا 

)ص(  اعظم  پیامبر  و  پور  افضلی  بیمارستان های 
بیایند.

وی با اشاره به افزایش موارد بستری و مرگ و میر 
و  مرگ  آمار  روزهایی  معدود  در  گذشته  در  گفت: 
میر ناشی از کرونا به بیش از 10 مورد می رسید. اگر 
افزایشی کنونی پیش برویم به  با همین شیب تند 
احتمال زیاد مرگ و میرهای باالی 1۵ و 20 مورد 

را در روزهای بیشتری تجربه خواهیم کرد.
به  نسبت  کرونا  ویروس  اینکه  به  اشاره  با  نخعی 
ابتالء  موارد  افزود:  است،  شده  تر  مسری  گذشته 
دلیل  به  است  ممکن  که  شده  بیشتر  کودکان  در 

بازگشایی مدارس باشد.
وی در خصوص عالئم جدید کرونا گفت: در شرایط 
کنونی هر عالمت جدید را باید به حساب ابتالء به 

کرونا بگذاریم؛ همچنین در برخورد با دیگران بنا را 
بر مبتال بودن آنها بگذارید و از فاصله حداقل یک 

متری به افراد نزدیک نشوید.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ارشد  مشاور 
بیان کرد: اخیراً بیماری کووید 19 با عالئمی نظیر 
 3( درد  چشم  مبتالیان(،  درصد   3( چشم  قرمزی 
شروع  درد  کمر  و  سکسکه  مبتالیان(،  درصد 
می شود، اینگونه تصور نکنید که این بیماری حتماً 

با تب آغاز می شود.
به  مبتالیان  درصد   70 در  تب  کرد:  بیان  نخعی 
صورت عالمت اولیه بروز می کند اما در مواردی هم 

حالت لرز در افراد مبتال بدون تب است.
اسهال،  درد،  بدن  درد،  زانو  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بینی،  آبریزش  استفراغ،  تهوع،  حالت  درد،  شکم 

کرونا  عالئم  می توانند  و…  گلودرد، سردرد  سرفه، 
باشند، افزود: با مشاهده این عالئم )در صورتی که 
قباًل وجود نداشتند( بنا را بر کرونا بگذارید و بعد از 
بروز  هم  دیگری  عالئم  باشد(  کرونا  )اگر  روز  چند 

می دهد. 
با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ارشد  مشاور 
به شدت موذی است،  اینکه کرونا ویروسی  به  اشاره 
افزود: با توجه به آلودگی باال در سطح جامعه، افراد در 
صورت مشاهده عالمت جدید آن را به حساب کرونا 

بگذارند و از بقیه افراد حتی در منزل فاصله بگیرند.
از ماسک گفت:  استفاده  اهمیت  به  اشاره  با  نخعی 
حدود نیمی از مردم از ماسک استفاده می کنند در 

صورتی که باید توجه ویژه به این مساله شود.
وی با اشاره به اینکه با مرطوب شدن ماسک احتمال 
تاکید کرد: در کنار  انتقال ویروس بیشتر می شود، 
استفاده از ماسک باید بیشتر به فاصله گذاری ایمان 

داشته باشیم.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ارشد  مشاور 
واقعی  شرایط  در  اجتماعی  گذاری  فاصله  گفت: 
دست یافتنی تر است اما در جایی که رعایت فاصله 

مقدور نیست ماسک در خط اول قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه فعالیت ویروس کرونا در پاییز و 
زمستان بیشتر است، اظهار کرد: با توجه به کاهش 
دمای هوا مردم درهای خانه و محیط کار می بندند 

و این کار از تهویه مناسب هوا جلوگیری می کند.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ارشد  مشاور 
و  دارد  اهمیت  بسیار  محیط  هوای  تهویه  گفت: 

سردی هوا نباید باعث غفلت از این مساله شود.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

ظرفیت اکسیژن رسانی بیمارستان افضلی پور چهار برابر شده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فعالیت یکسره 
مراکز ویژه تست کرونا در کرمان خبر داد.

کرد:  اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  طباطبایی  وحید  سید 
به صورت  تاریخ 22 مهر  از  بیماران کرونایی  ویزیت  ویژه  مراکز 
کنندگان  مراجعه  پذیرای  شب  تا10  صبح   8 ساعت  از  یکسره 

هستند.
11 صبح  10تا  ساعت  از  مراکز  این  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
پذیرای  ساعت  مابقی  و  کرده  پیدا  اختصاص  گندزدایی  به 

مراجعه کنندگان هستند، اظهار کرد: بر اساس اعالم شیوه نامه های 
از  بسیاری  همانند  ما  کشور  بهداشت،  وزارت  از طرف  بهداشتی 
تست  نیستند،  کرونا  عالئم  دارای  که  افرادی  از  دنیا  کشورهای 
گرفته نمی شود و این افراد در هنگام حضور در محل کار حتماً 

باید از ماسک استفاده کرده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: همه افرادی 
قرار  معاینه  مورد  می کنند،  مراجعه  کرونا  ویزیت  مراکز  به  که 
گرفته  تست  افراد  همه  از  که  نیست  معنا  این  به  و  می گیرند 

می شود چرا که گرفتن تست بر اساس پروتکل هایی است که از 
طرف وزارت بهداشت اعالم می شود.

وی با بیان این مطلب که حساسیت تشخیص تست کرونا هم بین 
دارای عالئم  فردی  است، عنوان کرد: چنانچه  تا 60 درصد   ۵0
توصیه های  و  داده  استعالجی  گواهی  پزشک  توسط  باشد  کرونا 
الزم بر اساس شیوه نامه های بهداشتی انجام می شود و پس از دو 
هفته که به محل کار مراجعه می کند باید از ماسک استفاده کرده 

و فاصله اجتماعی را رعایت کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از ثبت نام مجازی و 
رایگان نوآموزان پیش دبستانی ثبت نام نشده در مدارس استان 

خبر داد.
اسکندری نسب  احمد   ، از کرمان  تسنیم  به گزارش خبرگزاری 
در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان اظهار 
کرد: روند سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان 
بدو ورود به پیش دبستانی از اول آبان ماه سال جاری در استان 

کرمان آغاز می شود.
وی با اشاره به کاهش آمار ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی به 
دلیل دغدغه های خانواده ها برای حضور کودکان در مدرسه در 
مجازی  اجرای  دستورالعمل  گفت:  کرونا  ویروس  شرایط شیوع 
آموزش پیش دبستانی ارائه شده است که ماهیتی غیر حضوری 

دارد و بر بستر آموزش های تلویزیونی و بستر شبکه شاد است.
اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

دوره پیش دبستانی بیان کرد: تالش ما بر این بوده تا فرصت های 
معرض  در  بتوانند  عزیز  کودکان  تا  کنیم  فراهم  را  یادگیری 
نشوند  رها  برنامه  بدون  گیرند،  قرار  تربیتی  برنامه های  دریافت 
و بتوانند آمادگی های الزم را برای حضور در مدرسه برای سال 

آینده کسب کنند.
وی در ارتباط با  بخشنامه جدید وزیر آموزش و پرورش برای 
ثبت نام مجازی و رایگان نوآموزان پیش دبستانی بیان کرد: ابالغ 
بخشنامه آموزش مجازی رایگان به معنی توقف فعالیت های در 
مدارس  در  شده  نام  ثبت  دبستانی  پیش  واحد  در  انجام  حال 

غیردولتی و کالس های ضمیمه دولتی نیست.
جایگزین  نمی تواند  چیزی  هیچ  اینکه  بیان  با  اسکندری نسب 
این  در  ما  مربیان  گفت:  شود  مربی  و  کودک  مستقیم  تعامل 
پیش  دوره  در  ترکیبی  و  حضوری  کالس های  سخت  شرایط 
دبستانی را در مدارس غیر دولتی و کالس های ضمیمه دولتی 

ارائه می دهند و از خانواده ها درخواست داریم تا با همراهی با 
ترکیبی  و  آموزش حضوری  فرصت های  از  را  نوآموزان  مربیان، 

محروم نکنند.
آموزش های  در  نوآموزان  نام  ثبت  شرایط  با  ارتباط  در  وی 
غیرحضوری رایگان بیان کرد: این فرصت فقط برای نوآموزانی 
است که تا به حال در سامانه سناد ثبت نام نکرده اند و نوآموزان 
بخشنامه  این  مشمول  آموزشی  واحدهای  در  شده  نام  ثبت 
نیستند و برنامه های آنها با جدیت در بستر واحد مدرسه دنبال 
خواهد شد و آموزش غیرحضوری فقط برای شرایط اضطرار است 

و راهکار مرجع ما نیست.
می  نشده  نام  ثبت  دبستانی  پیش  نوآموزان  والدین  افزود:  وی 
به  ورود  رمز  و  و  کاربری  کد  دریافت  و  نام  ثبت  جهت  توانند 
استان مراجعه  و مناطق  و پرورش شهرستان ها  آموزش  ادارات 

کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

مراکزویژهتستکرونادراستانکرمانیکسرهارائهخدمتمیکنند

شرایطآموزشمجازیرایگاننوآموزانپیشدبستانیدراستانکرماناعالمشد

برای  تسهیالت  میلیاردریال  پنج  از  بیش 
صنایع دستی کرمان تصویب شد

میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
استان  و صنایع دستی  گردشگری  فرهنگی، 
اشتغال  کارگروه  نشست  در  گفت:  کرمان 
مبلغ  دستی  صنایع  طرح  چهار  برای  استان 
تسهیالت  ریال  میلیون  و 100  میلیارد  پنج 

تصویب شد.
کاظم حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار 
در  شده  تصویب  های  طرح  افزود:  ایرنا 

دوزی،  پته  شامل  دستی  صنایع  های  رشته 
میناکاری، گلیم بافی و فیروزه کوبی است که 
استان  جزو صنایع دستی اصیل و پرطرفدار 

کرمان محسوب می شوند.
طرح  به  مذکور  تسهیالت  کرد:  تصریح  وی 
های صنایع دستی مربوط به شهرستان های 
زرند، بردسیر و بافت است که از ظرفیت خوبی 

در حوزه صنایع دستی برخوردار هستند.
میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 

اولویت  طرح  این  در  کرد:  تاکید  کرمان 
است،  پشتیبان  افراد  با  تسهیالت  پرداخت 
آموزش،  مراحل  توانند  می  افراد  این  زیرا 
خوبی  به  را  دستی  صنایع  تجارت  و  تولید 
هدایت کنند. وی با اشاره به سرمایه گذاری 
صنایع  حوزه  در  اخیر  های  سال  در  خوب 
این  داشت:   اظهار  کرمان  استان  دستی 
تسهیالت در راستای ایجاد اشتغال و حمایت 
از تولیدکنندگان پشتیبان ارائه می شود که 
مناسب  بازپرداخت  مدت  و  کم  کارمزد  با 

پرداخت می شود.
پته،  زیراندازها،   انواع  و  گلیم  فرش،  قالی، 
قیمتی  های  سنگ  شال،  فلزی،  مصنوعات 
دستی  صنایع  محصوالت  جمله  از  غیره  و 
مشهور و قدیمی استان کرمان محسوب می 
شود که به داخل و خارج از استان صادر می 
شوند. استان کرمان دارای 70 هزار هنرمند 
و صنعتگر در 64 رشته صنایع دستی است 
که بیشتر آنها به صورت خانگی فعالیت می 

کنند.

تصویب بیش از پنج میلیاردریال تسهیالت برای صنایع دستی کرمان


