
حقوق دان، انتخاب پنج شهرستان جنوبی و متخصص کشاورزی، منتخب جیرفت و 
عنبرآباد برای حضور در مجلس یازدهم اند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان خبر داد:

راه اندازی اپلیکشن پروانه 
برای نمایش فعالیت هنرمندان

گشت مشترک بازرسی 
از داروخانه های کرمان تشکیل شد

شکرالهی و اعظمی انتخاب 
مردم جنوب کرمان

وعده حل مشکل آب شهرک های طبیعت 
و عدالت در سال 99

به گفته مدیر آبفا شهرستان جیرفت مشکل آبرسانی شهرک های عدالت و طبیعت تا ابتدای تابستان 99 حل می شود

معاون بهداشتی علوم پزشکی کرمان: 

برنامه هایی که شرکت کننده از خارج 
استان دارند، ترجیحا لغو شوند
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

جنوب استان آمادگی کامل 
در مقابل بیماری کرونا را دارد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اســفند   4 یکشــنبه         688 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

صداقت و انصاف؛ راه 

مقابله با نفرین »کرونا«
مصطفی داننده
یادداشت مهمان

ــم باالخــره  ــری کــه مدت هــا منتظــرش بودی خب
ــور  ــناک، ت ــروس ترس ــن وی ــا؛ ای ــید. کرون رس
جهانــی خــود را از چیــن آغــاز کــرد و بــه ایــران و 
شــهر قــم رســید. ایــن نفریــن در بــدو ورود، جان 
دو قمــی را گرفــت و نشــان داد چــه نقشــه ها کــه 

در ســر نــدارد.
ــه آن و  ــه ب ــی ک ــر ظلم های ــه خاط ــا ب شــاید دنی
محیــط زیســت اش کرده ایــم مــا را نفریــن کــرده 
اســت کــه از شــرق تــا غــرب و از شــما تــا جنــوب 

جهــان درگیــر کرونــا شــده  اســت.
از  خطرناک تــر  ایرانی هــا  مــا  بــرای  امــروز 
ــی، آدم هــای بی انصــاف،  ــا، دروغ گوی ــم، ری تحری
ــر  ــه اگ ــاری ک ــت. بیم ــری و …کروناس بی تدبی
ــا آن  ــگی مان ب ــای همیش ــا روش ه ــم ب بخواهی

برخــورد کنیــم، یقه مــان را می گیــرد.
مثــا مســؤوالن بایــد هرآنچــه هســت بــه مــردم 
بگوینــد. پنهــان کاری در ایــن مــورد بــه نفــع مردم 
نیســت. مــردم شــهرهای مختلــف در ایــران بایــد 
بداننــد کــه اســتان، شــهر و روستای شــان درگیــر 
ــک  ــن ی ــه. ای ــا ن ــت ی ــده اس ــاری ش ــن بیم ای

مــورد مصلحــت اندیشــی بــر نمــی دارد.
ــر  ــری مهم ت ــر دیگ ــر ام ــه از ه ــامت جامع س
اســت. اگــر اطــاع رســانی درســت انجــام شــود 
قطعــا مــردم می تواننــد بــا کم تریــن هزینــه 
ایــن بیمــاری را بــا کمــک دولــت مدیریــت کننــد.
ایــن ویــروس جهــان را درگیــر خــود کــرده اســت 
ــود.  ــت آن نمی ش ــران و دول ــامل ای ــط ش و فق
ــورد در  ــن م ــفافیت در ای ــت ش ــر اس ــس بهت پ
دســتور کار قــرار بگیــرد تــا بــه ســامت از گردنــه 

ــور کنیــم. ــا عب ــاک کرون خطرن
ــا  ــورد کرون ــق و درســت در م اطــاع رســانی دقی
و شــهرهایی کــه درگیــر آن هســتند، یکــی از 
ــف  ــت و نهادهــای مختل ــف دول ــن وظای مهم تری

ــاری اســت. ــن بیم ــرل ای ــرای کنت ب
می شــود در مــدارس بــه جــای درس هــای غیــر 
ــه بچه هــا در مــورد  ــع ب ــردی، روزی یــک رب کارب
ــروس  ــن وی ــا ای ــم ب ــا آن ه ــرف زد ت ــا ح کرون
آشــنا شــوند و هــم اطاعــات خــود را بــه خانــواده 

منتقــل کننــد.
ــن در  ــژه چی ــه وی ــران ب ــه دیگ می شــود از تجرب
ایــن زمینــه اســتفاده کــرد. لطفــا ســعی نکنیــم 
ــراع  ــرخ را اخت ــان چ ــم خودم ــه ه ــن زمین در ای

کنیــم.
مــا مــردم هــم در ایــن زمانــه کرونایــی وظایفــی 
داریــم. جــدا از رعایــت بهداشــت فــردی کــه امــر 
حیاتــی در ایــن ماجراســت، مــا بایــد هــوای هــم 

را داشــته باشــیم.
ــا  ــد ماســک داغ داغ اســت. لطف ــازار خری االن ب
ــران هــم برســد.  ــه دیگ ــا ب ــم ت ــدازه بخری ــه ان ب
خــدای ناکــرده نشــود مثــل داســتان پوشــک و 
شیرخشــک. بــه خــدا الزم نیســت انبــار خانه هــا 
پــر از ماســک های مختلــف شــود. یــک یــا 
دو بســته ماســک بخریــد تــا دیگــران هــم 
بتواننــد بــدون مشــکل بــه ایــن وســیله مناســب 

ــند. ــته باش ــی داش ــتی دسترس بهداش
آنهایــی کــه دســتی در فــروش و تولیــد ماســک 
دارنــد. لطفــا فکــر نکننــد کــه بــازار خوبــی بــرای 
ــد جیــب  ــد و می توانن ــدا کرده ان ــول درآوردن پی پ
خــود را از طریــق کرونــا ویــروس پــر پــول کننــد. 
وقــت بــرای پــول درآوردن زیــاد اســت لطفــا در 

ایــن یــک مــورد بی خیــال ســود شــوید.
با انصاف می شود به جنگ کرونا رفت.

ــرد  ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــدی ک ــه بع نکت
ــردن  ــه دســت دادن و روبوســی ک ــن اســت ک ای
می توانــد زمینــه ســاز انتقــال ایــن ویــروس 
شــود. پــس ســعی کنیــم کمتــر همدیگــر را 
در آغــوش بگیریــم و روبوســی کنیــم. ایــن 
بی احترامــی نیســت. بــه بزرگ ترهــا توضیــح 
بدهیــد کــه ایــن کار بــرای حفــظ ســامت 
آنهاســت و اصــا نیــت شــما بی احترامــی کــردن 

ــت. ــا نیس ــه آنه ب
کرونــا بــا رعایــت همیــن چنــد نکتــه قابــل 
کنتــرل اســت و انشــالله کــه بــه زودی شــرش را 

ــد. ــم می کن ــان ک ــران و جه ــر ای از س
در پایــان اشــاره دوبــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری 
اســت کــه رعایــت بهداشــت بــه ویــژه شســت و 
ــاری  ــن بیم ــری از ای ــت ها در جلوگی ــوی دس ش

بســیار ضــروری اســت.
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ثبت نام بیش از ۳ هزار زائر کرمانی گشت مشترک بازرسی از داروخانه های کرمان تشکیل شد
حج در ۲۵ کاروان

 ایرنا - مدیر دارو دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان با 
اشـاره برخی اظهار نظرهـا در مورد افزایش قیمت و 
کمیاب شـدن برخی داروها گفت: گشـت مشترک 
بازرسـی از داروخانه هـای ایـن اسـتان متشـکل از 
غـذا و دارو، تعزیـرات حکومتی و سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان تشـکیل شـده 

است.
محمد حسـیبی روز شـنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنـا افـزود: ایـن گشـت ویـژه تاکنـون 6 مـورد 

بازرسـی از داروخانه های اسـتان کرمان داشـته که 
مـورد تخلفـی ثبت نشـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه کمبـود ماسـک در بازار شـایعه 
تلقـی مـی شـود اظهـار داشـت: افزایـش قیمـت 
انـدک برخـی از انـواع ماسـک در بـازار کرمـان بـه 
علـت صـادرات و میـزان تولیـد ایـن محصـول و 
افزایـش حجـم درخواسـت هـای مردمـی بـوده 
اسـت و برخـی افـراد سـودجو قیمت را بـه صورت 

غیـر قانونـی افزایـش مـی دهنـد.

مدیـر دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان ادامـه 
داد: انـواع ماسـک از جملـه پرسـتاری، معمولـی، 
صنعتـی، ان 95 ، ان 99 و فیلتـردار مخصـوص گرد 
و غبار بسـته بـه نوع آن قیمت هـای متفاوتی دارد 
کـه بسـیاری از انـواع ماسـک ها جلوی ترشـحات 
در  و  مـی گیـرد  را  تنفسـی  مجـاری  و  دهانـی 
جلوگیـری از انتقال بیماری های واگیـردار موثرند.

وی بـا بیـان اینکـه مواد ضد عفونی کننـده از جمله 
الـکل در بـازار اسـتان کرمـان نایاب نیسـت، گفت: 
هیـچ داروخانـه ای اجـازه فروش ایـن محصول را 
بـه مـردم نـدارد و داروخانـه هـا تنها برای سـاخت 

دارو سـهمیه الـکل دریافت مـی کنند.
حسـیبی تصریح کـرد: بر اسـاس آمـار دریافتی از 
واحـد تولیـدی مواد ضد عفونی کننـده در کرمان 11 
هـزار لیتـر ذخیر الـکل موجود داریم و مشـکلی در 

ایـن زمینه وجـود ندارد.
وی بـا بیـان اینکـه مردم با رعایت نکات بهداشـتی 
و ایمنـی از شـیوع برخـی بیماری های واگیـردار از 
جملـه کرونـا جلوگیـری کننـد، گفت: ایـن ویروس 
تنهـا ۲ درصـد آمـار فوتـی دارد و با توجـه به برخی 
بیمـاری هـای واگیـردار از جملـه آنفوالنـزا ویروس 

خطرناکی محسـوب نمی شـود. 

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــارت اس ــج و زی مدیرح
امســال بیــش از 3 هــزار و 500 زائــر کرمانــی در قالــب 
ــت:  ــوند، گف ــزام می ش ــع اع ــج تمت ــه ح ۲5 کاروان ب
زائــران بــرای ثبــت نــام کاروان هــای خــود از روز جمعــه 

اقــدام کننــد.
ــتان  ــارت اس ــج و زی ــر ح ــژاد مدی ــرب ن ــود ع محم
ــتان  ــروه اس ــگار گ ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــان در گف کرم
هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان ، بــا بیــان 
اینکــه ثبــت نــام اولیــه حــج تمتــع امســال از ســاعت 
10 صبــح روز جمعــه 9 اســفند آغــاز می شــود، گفــت: 
دارنــدگان فیــش حــج تمتــع تــا پایــان فروردیــن 86، 
https://reserve. می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه

haj.ir خــود را رزرو کننــد و تــا ۷۲ ســاعت بــا مراجعــه 
حضــوری بــه دفاتــر زیارتــی مــدارک خــود را تحویــل 

دهنــد.
او بــا بیــان اینکــه زائــران در صورتــی کــه قبــل از 
ــد، حــذف  ــل ندهن ــدارک خــود را تحوی ۷۲ ســاعت م
می شــوند، افــزود: در صورتــی کــه ظرفیــت اعــام 
شــده تکمیــل نشــود، اعزام هــا بــرای دارنــدگان 

فیش هــای حــج تمتــع از اول اردیبهشــت بــه صــورت 
روز شــمار اعــام و صــورت می گیــرد.

ــزار و 500  ــش از 3 ه ــه بی ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــرب ن ع
نفــر زائــر از اســتان کرمــان بــه حــج تمتــع 99 اعــزام 
ــال  ــان امس ــتان کرم ــران در اس ــت: زائ ــوند، گف می ش
ــد،  ــان، زرن ــب ۲5 کاروان از شهرســتان های کرم در قال
ســیرجان، رفســنجان، جیرفــت، بــم، انــار و شــهربابک 

ــوند. ــزام می ش اع
ــا قبــل از روز ثبــت  ــا بیــان اینکــه هزینــه ســفر ت او ب
ــه اعــام  ــرخ هتل هــای مکــه و مدین ــام براســاس ن ن
ــا،  ــی ه ــزام کرمان ــاال اع ــرد: احتم ــار ک ــود، اظه می ش
امســال از نیمــه اول تیــر آغــاز و کرمانی هــا ابتــدا بــه 

ــوند. ــزام می ش ــه اع ــه مدین ــپس ب ــه و س مک
مدیرحــج و زیــارت اســتان کرمــان بــه مــردم توصیــه 
کــرد: دارنــدگان قبــض حــج تمتــع تــا پایــان فروردین 
ــود  ــه خ ــد گذرنام ــا تمدی ــت ی ــه دریاف ــبت ب 86 نس
ــود را  ــات خ ــش و اطاع ــه فی ــی ک ــدام و در صورت اق
در ســامانه https://reserve.haj.ir بــه روز رســانی 

ــد. ــدام کنن ــد، هــر چــه ســریع تر اق نکــرده ان

12 تا 1323 تا 23

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 اداره کل ورزش و جوانــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی بــرج نــور و ســكو ۸ عــدد زمیــن چمــن مصنوعــی کوچــک 

ــل  ــه شــماره 170و تکمی ــن ب ــه باغی ــه شــماره 1۶۹ و تکمیــل زورخان در ســطح شهرســتان هــای ســیرجان و بردســیر ب
ســالن ورزشــی چنــد منظــوره انــار بــه شــماره 171 و تکمیــل ســالن ورزشــی چنــد منظــوره  باغابــر بردســیر بــه شــماره 
172 ، خریــد و نصــب چمــن مصنوعــی زمیــن فوتبــال، ماهــان و دو عــدد زمیــن مینــی فوتبال در شهرســتان شــهربابک 
  www.setadiran.ir بــه شــماره 173 را از از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی  دولــت )ســتاد( بــه آدرس
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور 

و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/12/۶می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از سایت:ســاعت 7:30 روز ســه شــنبه تاریــخ ۹۸/12/۶ الــی ســاعت 14:00 

چهارشــنبه تاریــخ ۹۸/12/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت13:00 روز شنبه تاریخ ۹۸/12/17

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۸:00 روز دوشنبه تاریخ ۹۸/12/1۹
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 021-41۹34 

دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹737 و ۸51۹37۶۸
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان شناسه اگهی 7۸0۹7۶

رنا
 ای

س:
عک

۲۴هزار قطعه جوجه گوشتی در شهربابک تلف شد

 ایرنـا - بـه گفتـه رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان 
شـهربابک طـی ۲4سـاعت گذشـته دو واحد مرغـداری در 
شـهربابک دچـار آتـش سـوزی شـده و بـر اثـر ان ۲4هزار 
قطعه جوجه گوشـتی تلف شـد.مجید اسـدی روز شنبه در 
گفـت و گـو بـا خبرنگار ایرنـا، آتش گرفتن مشـعل را دلیل 
این آتش سـوزی ها دانسـت و افزود: دود ناشـی از آتش 
سـوزی و کمبـود اکسـیژن  باعـث تلـف شـدن جوجه های 
داخل سـالن ها شـده اسـت.وی بـه از بین رفتـن ۲4 هزار 

قطعـه جوجه گوشـتی در این دو حادثه اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت: آتش سـوزی در دو واحد مرغداری در روسـتاهای 
سـهراب و حصاروئیـه شـهربابک خسـارات زیـادی برجـا 
گذاشـت کـه هزینـه ی آن توسـط کارشناسـان بیمـه در 
دسـت بررسـی است.اسـدی بـا تاکید بـر اینکه مرغـداران 
نسـبت به ایمنی سـالن هـای مرغداری اقدام کننـد، یادآور 
شـد: از ابتـدای سـال تاکنـون 3 مرغـداری در شهرسـتان 

شـهربابک دچـار حادثه شـده اند.

رنا
 ای

س:
عک



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال سوم | شماره پیاپی 2688

کاغذ جنوبیکشنبه  4 اسفند 1398

مر
 اح

الل
ه

نی
شا

ش ن
آت

خبر

علیرضـا کهـوری، رضا مهـدوی، امیر اسـماعیلی مقدم، 
مرتضـی عـرب نـژاد و علـی سـفائیان، ایـن هفته کار 
قضـاوت و نظـارت در لیگ هـای مختلـف کشـور را در 

پیـش رو دارند.
عرفـان امیرخسـروی، رئیـس کمیتـه اطاع رسـانی و 
روابـط عمومـی هیئـت فوتبال اسـتان کرمـان در گفت 
و گـو با خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از کرمـان، گفـت: در هفتـه بیسـتم رقابت هـای 
لیـگ حرفـه ای جـام خلیج فـارس، فصل مسـابقاتی 
بـه عنـوان کمـک  از کرمـان  99 ـ 98 رضـا مهـدوی 
داور اضافـی دیـدار تیم هـای فـوالد مبارکه سـپاهان و 

پرسـپولیس تهـران را قضـاوت می کنـد.
او افـزود: ایـن دیـدار سـاعت 16 و پنـج دقیقـه روز 
یکشـنبه 4 اسـفند مـاه 98 در ورزشـگاه نقـش جهان 

اصفهـان برگـزار می شـود.
امیرخسـروی تصریح کرد: در هفته بیسـتم مسـابقات 
فوتبـال لیگ دسـته دوم کشـور، فصل مسـابقاتی 99 
ـ 98 علیرضـا کهـوری نیـز از کرمـان بـه عنـوان ناظـر 
داوری، دیـدار تیم هـای مـس شـهربابک و شـهرداری 

بـم را نظـارت می کنـد.
رئیـس کمیتـه اطـاع رسـانی و روابط عمومـی هیئت 
فوتبال اسـتان کرمان بیان داشـت: این دیدار سـاعت 
14 و پنـج دقیقـه روز دوشـنبه 5 اسـفند مـاه 98 در 

ورزشـگاه شـهدای مـس شـهربابک برگزار می شـود.
قهرمانـی  لیـگ  مسـابقات  در  گفـت:  امیرخسـروی 
نوجوانان کشـور، گروه سـه، فصل مسـابقاتی 99 ـ 98 
هـم، امیـر اسـماعیلی مقـدم بـه عنـوان داور، مرتضی 
عـرب نـژاد کمـک داور اول و علـی سـفائیان به عنوان 

کمـک داور دوم قضـاوت می کننـد.
او افـزود: ایـن رقابت هـا از 3 تـا 8 اسـفند مـاه 98 
بـه میزبانـی اسـتان فـارس، شهرسـتان شـیراز برگزار 

می شـوند.

حسـین اسـحاقی گفـت: از سـوی صنـدوق اعتبـاری 
فعالیـت  نمایـش  بـرای  پروانـه  اپلیکشـن  هنـر 
هنرمنـدان در حـوزه توانمنـدی های خـود راه اندازی 

. شد
خبرنـگار  بـا  و گـو  گفـت  در  اسـحاقی«  »حسـین 
در  جنـوب، گفـت:  کرمـان  از  خبرگـزاری شبسـتان 
راسـتای عمومی سـازی دسترسـی فرهنگی و فراهم 
فعالیـت  بـرای  مناسـب  و  جامـع  بسـتری  کـردن 
هنرمنـدان در حـوزه نمایـش توانمنـدی هـا، سـوابق 
و قابلیـت هـا، فـروش آثـار هنـری، فرهنگـی ایجـاد 
ارتباط مسـتقیم میـان هنرمندان و مخاطبـان آنها در 
فضـای آنایـن صندوق اعتبـاری هنر اقـدام به ایجاد 
www. اپلیکیشـن و وب سـایت پروانـه بـه نشـانی

کـرد.  iparvaneh.ir
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان 
اضافـه کـرد: هنرمندان می توانند بـا نصب و عضویت 
در اپلیکیشـن پروانـه از مزایـای ایـن اپلیکیشـن که 
شـامل فضـای اختصاصـی معرفـی و ارائـه سـوابق 
و توانمنـدی هـای هـر فـرد، نمایشـگاه دائمـی آثـار 
اثـر، خدمـات  اختصاصـی  فـروش  فضـای  هنـری 
تولیـد و محتـوا و ایجاد برند شـخصی هنرمند اسـت 

بهـره مند شـوند.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب که این اپلیکیشـن توسـط 
سـازی  عمومـی  هـدف  بـا  هنـر  اعتبـاری  صنـدوق 
دسترسـی بـه آثـار فرهنگـی و هنـری و بـا مزیـت 
دسترسـی مسـتقیم بـه هنرمنـدان و آثـار آنهـا راه 
بسـتری  ایجـاد  کـرد:  اظهـار  اسـت،  انـدازی شـده 
بـرای نمایـش و فـروش آثـار هنری، صنایع دسـتی، 
اشـتغال زایـی و کشـف اسـتعداد میـان هنرمنـدان 

کمتـر شـناخته شـده ایرانـی شـکل گرفتـه اسـت.
 اسـحاقی عنـوان کـرد: اپلیکیشـن پروانه قصـد دارد 
بـه هنرمنـدان نـو ظهـور کمـک کنـد تا بـا بـازار هدف 
خود بیشـتر آشـنا شـده، دانـش خود را بـه روز کنند، 
از جریـان نمایشـگاه هـا و روندهـای بـازار هنـر در 
جهـان بـا خبـر شـوند، آثـار خـود را در فضایـی حرفه 

ای و مناسـب عرضـه کـرده و بـه فـروش برسـانند.
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان 
و  امکانـات  بیشـتر  در شـرایط کنونـی،  بیـان کـرد: 
هنرمنـدان  اختیـار  در  آثـار  معرفـی  بـرای  فضاهـا 
شـناخته شـده قـرار گرفتـه اسـت و هنرمنـدان نـو 
ظهـور علـی رغـم داشـتن آثاری با سـطح کیفـی باال، 
در معرفـی و فـروش آثـار خـود چنـدان موفـق نبوده 
و نیـاز بـه حمایـت و پشـتیبانی دارنـد و خدمـات 
مختلفـی کـه در اپلیکیشـن پروانـه ارائـه مـی شـود 

ایـن پشـتیبانی را ارائـه مـی کنـد.
وی اضافـه کـرد: اپلیکیشـن پروانه فضـای رقابتی را 
بـرای هنرمنـدان فراهـم می کند تـا بتواننـد از طریق 
ایـن رقابـت سـالم سـطح کیفیت آثـار خـود را ارتقاء 
داده و بـرای حضـور در بازارهـای بیـن المللـی آمـاده 

شوند.

قضاوت و نظارت 5 داور 
کرمانی در لیگ های 

مختلف کشور

راه اندازی اپلیکشن 
پروانه برای نمایش 
فعالیت هنرمندان 

خبر

7 کودک مفقود شده در کوه های کرمان 
با تالش امدادگران نجات یافتند

انفجار منزل مسکونی در کرمان 
2 مصدوم برجا گذاشت

جنوب استان آمادگی کامل در مقابل 
بیماری کرونا را دارد

 ایرنــا - مدیرعامــل جمعیــت 
اســتان کرمــان  احمــر  هــال 
گفــت: هفــت کــودک مفقــود 
شــده در کــوه هــای صاحــب 
الزمــان کرمــان دیشــب بــا عملیــات جســتجو 
و نجــات تیــم امــداد و نجــات کوهســتان ایــن 

جمعیــت نجــات یافتنــد.
رضــا فــاح روز شــنبه در گفــت و گــو بــا 
ــتجو و  ــات جس ــزود: عملی ــا اف ــگار ایرن خبرن
ــوه  ــده در ک ــود ش ــودک مفق ــت ک ــات هف نج
هــای صاحــب الزمــان کرمــان قریــب بــه ســه 

ــد.  ــول انجامی ــه ط ــاعت ب س
وی افــزود:  ایــن کــودکان در روز گذشــته 
ــجد  ــای مس ــوه ه ــک ک ــماره ی ــیر ش از مس
ــی  ــش م ــه پیمای ــروع ب ــان ش ــب الزم صاح
ــود را  ــیر خ ــت مس ــان برگش ــه در زم ــد ک کنن

تغییــر مــی دهنــد و از راه اصلــی خــارج و بــه 
ــواره هــای  ــه، دی ــودن منطق ــا آشــنا ب ــل ن دلی
بلنــد را بــرای بازگشــت انتخــاب مــی کننــد و 

ــوند. ــی ش ــار م گرفت
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان 
ــر از  ــج نف ــور پن ــه حض ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
پرســنل و نجاتگــران تیــم امــداد و نجــات 
ــزود:  ــات اف ــن عملی ــان در ای ــتان کرم کوهس
ــه  ــودن منطق ــور ب ــب العب ــه صع ــه ب ــا توج ب
ــه  ــی س ــا برپای ــران ب ــوا نجاتگ ــی ه و تاریک
مرحلــه کارگاه نجــات موفــق شــدند ایــن 
هفــت کــودک را نجــات داده و بــه عوامــل 

انتظامــی تحویــل دهنــد. 
ــده  ــود ش ــودک مفق ــت ک ــه داد: هف وی ادام
کمتــر از 13 ســال ســن داشــتند کــه نجاتگــران 

موفــق بــه نجــات جــان آنــان شــدند.

سـازمان  مدیرعامـل   - ایرنـا 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
یـک  شـهرداری کرمـان گفـت: 
واحـد منـزل مسـکونی بـر اثـر 
رعایـت نکـردن نکات ایمنـی در رنگ آمیزی 
منـزل دچـار آتـش سـوزی و انفجار شـد که 

در ایـن حادثـه ۲ نفـر مصـدوم شـدند.
رضـا میرزایـی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا با بیـان اینکه ایـن حادثه در 
خیابـان شـهید فـاح سراسـیاب کرمان رخ 
داد افـزود: افـراد مصـدوم با رعایـت نکردن 
و  منـزل  آمیـزی  رنـگ  در  ایمنـی  نـکات 
اسـتفاده از حال هـای قابـل تبخیـر و قابـل 

انفجـار مصدوم شـدند.
وی تصریـح کـرد: بافاصلـه پـس از اعـام 
ایسـتگاه های  از  نشـانان  آتـش  انفجـار 

شـماره 9 و پنـج در محـل حادثـه حضـور 
یافتنـد و عملیـات اطفـای حریـق را آغـاز 

کردنـد.
میرزایـی گفـت: بـاز بـودن ظـرف بنزیـن  و 
تبخیـر آن موجـب شـد کـه ایـن حادثه رخ 
بـه  بـا توجـه  لـذا ضـرورت دارد کـه  دهـد 
نزدیـک شـدن بـه سـال نـو و اسـتفاده از 
حال هایـی چـون بنزیـن و تینر بـرای رنگ 
بـه عنـوان تمیـز  یـا  آمیـزی سـاختمان و 
کننـده سـطوح  شـهروندان نـکات ایمنـی و 

پیشـگیری را مـورد توجـه قـرار دهنـد.
حادثـه  ایـن  مصدومـان  داد:  ادامـه  وی 
بافاصلـه پـس از عملیـات امـداد و نجـات 
آتش نشـانی جهـت انجـام امـور درمانـی به 
بخـش اورژانـس بیمارسـتان کرمـان انتقال 

یافتنـد. 

 نجمـه سـعیدی/ دکتـر سـاالری 
دانشـگاه  درمـان  معـاون  مقـدم 
علـوم پزشـکی جیرفـت در مـورد 
وضعیـت بیمـاری کـه بـا شـرایط 
مشـکوک  بـه کرونا در بیمارسـتان امـام جیرفت 
بـه بسـتری شـده  بـه کاغـذ وطـن گفـت:  هنوز 
جـواب ایـن آزمایش تایید این بیمـاری از کرمان 
نیامـده اسـت. ما نمونـه خون را به کرمان ارسـال 
مـی کنیـم و بعـد از ۲4 سـاعت یـک بررسـی 
در کرمـان انجـام مـی شـود و در صورتـی کـه 
بررسـی اول تاییـد شـود مرحلـه بعـد بـه تهـران 
ارسـال شـده و ۷۲ سـاعت طول می کشـد. حال 
جسـمی این بیمـار خوب اسـت و عایم ظاهری 
طبیعـی اسـت. بر اسـاس نظر پزشـکان مـا این 
بیمار مشـکل کرونـا را ندارد. این بیمـار در بخش 
ایزولـه قـرار دارد و بـه همـراه بیمـار هـم آموزش 
های بهداشـتی داده شـده اسـت ما در دانشـگاه 

علـوم پزشـکی جیرفت آمادگی کامـل را داریم.در 
روز گذشـته نیـز سـاالری معاون درمان دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت ضمـن تکذیـب خبـر 
پخـش شـده در مـورد فـوت بیمـاری مشـکوک 
بـه کرونـا در بیمارسـتان امـام گفـت: هیـچ مورد 
مشـکوکی تـا کنـون بـه بیمارسـتان هـای جنوب 
مراجعـه نکـرده انـد. دکتر سـاالری مقـدم ضمن 
بیـان اینکـه خود در بیمارسـتان امـام حضور پیدا 
کـرده و ایـن مـورد را بررسـی کـرده اسـت گفت: 
ایـن بیمـاری که این شـایعه در رابطه با فوتشـان 
پخـش شـده اسـت به هیـچ عنوان مشـکوک به 
کرونـا نبـوده اسـت. دلیل فوت این بیمار ایسـت 
قلبی تنفسـی بـوده ولـی در مورد اینکـه چرا این 
ایسـت اتفـاق افتـاده اسـت مـا در بیمارسـتان 
نمونـه بـرداری و بررسـی مـی کنیم ولـی بیماری 
کرونـا بـا نظـر همـه متخصصیـن مـا بـه هیـچ 

عنـوان تاییـد نمی شـود.

یـک متخصـص بیماری هـای عفونی با اعـام این 
کـه راه هـای انتقـال ویروس کرونا متفاوت اسـت ، 
گفت : اسـرار بر اسـتفاده از ماسـک بدون توجه به 
رعایت سـایر مـوارد بهداشـت فردی هیـچ تاثیری 
بـر پیشـگیری از کرونا ندارد ، چون منافذ پوسـتی 
مهم تریـن کانـال انتقـال ایـن ویـروس محسـوب 
در  شـنبه  روز  علیخانـی  ارژنـگ  می شـوند.دکتر 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا در سـاری افـزود : 
کروناویـروس در واقع سـبب ابتـای افراد به نوعی 
از بیمـاری عفونـی مـی شـود که مـی تـوان از نظر 

انتقـال آن را بـا سـرما خوردگـی مقایسـه کرد. 
وی تفـاوت کرونـا بـا دیگـر بیمـاری هـای عفونـی 
را در ناگهانـی بـودن بـروز عایـم آن از یـک سـو و 
تازگـی آن بـرای مـردم و محققـان دانسـت و گفت 
: شـایع ترین راه انتقـال ویـروس کرونـا هماننـد 
دیگـر بیماری هـای عفونـی از طریـق تمـاس بدنی 
و هـوا اسـت.این متخصـص بیماری هـای عفونـی 
اظهـار داشـت : اکثـر ویـروس هـا و باکتـری های 
عفونـی با اسـتفاده از شسـت و شـو و ضـد عفونی 
کـردن از بیـن مـی رونـد و مـی تـوان بـا رعایـت 
بهداشـت فـردی کـه تنهـا یکـی از آنهـا اسـتفاده از 
ماسـک اسـت ، بـه راحتـی از انتشـار و ابتـای بـه 
ایـن ویـروس جلوگیـری کرد.دکتـر علیخانی یکی 
دیگـر از دالیـل ایجـاد تنش روانی بـرای جامعه در 
برابـر ویـروس کرونـا را نبـود داروی مناسـب بـرای 
درمـان و واکسـن برای مقاومت بـدن در برابر آن با 
توجـه بـه تازگـی آن دانسـت و افـزود : از نظر ما به 
عنـوان متخصصان بیمـاری های عفونـی ، تنفس 
تنهـا یکـی از راههای انتقال بیماری عفونی اسـت و 
بـه همین دلیل هم اسـتفاده از ماسـک به تنهایی 
نمـی توانـد افـراد را در برابر این ویـروس ایمن کند 
و بایـد همـه موارد بهداشـت فـردی رعایت شـود.

وی توضیـح داد : بایـد برای پیشـگیری از ویروس 
کرونـا و هـر ویـروس قابـل انتقال دیگـر مجموعه 

ای از مسـائل بهداشـتی و ایمنـی رعایـت شـود که 
از جمله آنها شسـت و شـوی مسـتمر دسـت ها و 
صورت ، اسـتحمام مداوم ، عدم اسـتفاده از وسائل 
بهداشـتی مشـترک ، عـدم روبوسـی ، امتنـاع از 
دسـت دادن، پرهیز در اسـتفاده از لباس و پوشاک 

مشـترک و مسـایلی از این قبیل اسـت.
ایـن متخصـص بیمـاری های عفونی بـر ضرورت 
خـودداری از مشـارکت در هرگونـه تجمـع و صف 
بـرای جلوگیری از شـیوع احتمالی ویروس کرونا 
و سـایر بیمـاری هـای واگیـر تاکیـد کـرد و گفت 
: ایـن موضـوع بایـد از سـوی مسـئوالن پیگیری 
شـود تـا زمان ایجـاد امنیت و آرامـش از هر گونه 
تجمعـی در قالب هـای مختلف جلوگیـری کنند.
دکتـر علیخانی بـه تجمع مـردم در داروخانه ها و 
فروشـگاههای لوزام بهداشـتی برای تهیه ماسک 
بـه عنـوان یکی از موارد خطرسـاز در صورت وجود 
فـرد یـا افـراد مبتـا بـه بیمـاری هـای واگیـر از 
جملـه کرونـا یـاد کرد و از شـهروندان خواسـت تا 
بـرای تهیه ماسـک کـه با هدف جلوگیـری از ابتا 
بـه کرونـا یـا دیگـر بیمـاری هـای واگیـر صـورت 
مـی گیـرد ، در داخـل و جلـوی داروخانـه هـا و 
فروشـگاههای عرضـه کننده ایـن گونه محصوالت 

صف نبسـته و تجمـع نکنند.
باورهای غلط  

علیخانی هجوم مردم برای خرید ماسـک را ناشی 
از بـاور غلط دانسـت و توضیح داد : متاسـفانه باور 
غلطـی در میـان مـردم در حـال ترویـج اسـت کـه 
اسـتفاده از ماسـک را مهـم تریـن و تنهـا روش 
جلوگیـری از کرونـا مـی داننـد در حالـی که شـایع 
تریـن و سـریع تریـن راه انتقـال بیمـاری هـای 

عفونـی از طریـق تماس پوسـتی اسـت.
وی افـزود : ویـروس ها از طریق منافض و سـوراخ 
هـای روی پوسـت دسـت و بـدن بـا سـرعت و 
ضریـب باالیـی شـایع مـی شـود و ویـروس کرونا 

هـم از ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت.
ایـن متخصص بیمـاری های عفونی گفـت : مردم 
بـرای پیشـگیری از ویروس کرونـا و یا هر بیماری 
عفونی دیگر بیشـتر باید بر روی بهداشـت فردی و 

شست و شـو تمرکز کنند.
علیخانـی همچنیـن اصرار مـردم برای اسـتفاده از 
ژل ضـد عفونـی کننـده جهت جلوگیری از سـرایت 
ویـروس کرونـا را یـک موضـوع تجماتی دانسـت 
و گفـت : بـرای ضـد عفونـی کـردن بدن نیـازی به 
ژل ضدعفونـی کننـده نیسـت و با صابون ، شـامپو 
و دیگـر مـواد شـوینده نیز می تـوان بـه راحتی این 

کار را انجـام داد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اسـتفاده از ماسـک و لوازم 
بهداشـتی اقـدام خوبـی بـرای جلوگیـری از هـر 
بیمـاری مسـری بـه خصـوص در فصـل زمسـتان 
اسـت ، افـزود : امـا نبایـد مـردم بـا ایـن موضـوع 
هیجانی برخورد کنند و نباید اسـتفاده از ماسـک به 

یـک امـر حیاتـی برایشـان تبدیل شـود.
پرهیز از حضور در تجمع 

ایـن متخصـص بیمـاری هـای عفونـی در واکنش 

بـه ازدحـام مردم مازنـدران در روزهـای اخیر مقابل 
داروخانـه هـا بـرای خریـد ماسـک و دیگـر اقـام 
بهداشـتی ، گفـت : تجمع و جمع شـدن مـردم در 
یـک محیط خطرنـاک ترین شـرایط بـرای انتقال 

ویـروس کرونـا خواهـد بود.
علیخانـی افـزود : مـردم تا جایی که ممکن اسـت 
بایـد از تجمـع در یـک محیـط خـودداری کننـد 
شـرایط  طوالنـی  همچـون صف هـای  مـواردی  و 
مسـاعدی را بـرای انتقـال کرونـا فراهـم مـی کند.

وی اظهـار داشـت : مهـم تـر از رفتارهای هیجانی و 
هجـوم بـه داروخانه ها برای خرید لوازم بهداشـتی 
، تقویـت سیسـتم ایمنی بدن اسـت و بیشـترین 
تمرکـز مـردم بایـد بـه جـای مسـائل حاشـیه ای 
و شـایعات بـر تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن بـا 

اسـتفاده از تغذیه مناسـب باشـد. 
ایـن متخصـص بیماری هـای عفونی گفـت : بدن 
هـای ضعیـف مسـاعدترین محیـط بـرای تکثیـر 
ویروس هسـتند و مردم باید سـعی کنند با تغذیه 
مناسـب سیسـتم ایمنی بدن خـود را تقویت کرده 

تـا ویـروس بر بـدن میزبان چیره نشـود.

ـــان  ـــاره در کرم ـــگاه به ـــزاری نمایش برگ

ـــال  ـــر انتق ـــدر ب ـــت چق ـــع جمعی و تجم

ـــذار  ـــر گ ـــا تاثی ـــتر کرون ـــیوع بیش و ش

ـــت؟ اس

ـــوت  ـــر ف ـــه از خب ـــت ک ـــد روزی اس چن

ــر  ــر اثـ ــی بـ ــخاص ایرانـ ــن اشـ اولیـ

ویـــروس کرونـــا در  کشـــور مـــی 

ــذرد. گـ

در حـــال حاضـــر نیـــز بـــر تعـــداد 

مبتایـــان بـــه ایـــن ویـــروس رفتـــه 

در  حـــاال  و  شـــده  بیشـــتر  رفتـــه 

ـــده  ـــت آم ـــار وزارت بهداش ـــن آم آخری

ـــر  ـــر اث ـــران ب ـــر در ای ـــه 5 نف ـــت ک اس

ــد. ــه انـ ــان باختـ ــا جـ کرونـ

ـــا  ـــال کرون ـــاله انتق ـــان مس ـــن می در ای

ــی  ــر کسـ ــت آن بـ ــروس و اهمیـ ویـ

پوشـــیده نیســـت.

قطعـــا یکـــی از راه هـــای انتقـــال 

ـــا در  ـــان ه ـــور انس ـــروس حض ـــن وی ای

مـــکان هـــای عمومـــی و غیـــر قابـــل 

کنتـــرل از نظـــر بیمـــاری اســـت.

ـــوم  ـــز عل ـــکان و مراک ـــیاری از پزش بس

اعـــام کـــرده  ایـــران  در  پزشـــکی 

انـــد کـــه از رفـــت و آمـــد هـــای 

ــا  ــکان هـ ــن مـ ــه ایـ ــروری بـ غیرضـ

بپرهیزیـــد.

نکتـــه مهمـــی کـــه در اینجـــا مـــی 

خواهیـــم مطـــرح کنیـــم ایـــن اســـت 

ــد  ــه عیـ ــدن بـ ــک شـ ــا نزدیـ ــه بـ کـ

نـــوروز در ایـــران و نمایشـــگاه بهـــاره 

ـــاه در  ـــرار اســـت از 16 اســـفند م ـــه ق ک

کرمـــان نیـــز برگـــزار شـــود نگرانی هـــا 

ماسک ها برای پیشگیری 
از کرونا معجزه نمی کنند
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شـــهرک عدالـــت و طبیعـــت دو شـــهرکی در شهرســـتان 
جیرفـــت هســـتند کـــه بـــا مشـــکات متعـــددی روبـــرو 
ـــرب   ـــن آب ش ـــا می ـــکات  ت ـــن مش ـــی از ای ـــتند، بک هس
ـــا اســـت  ـــن مشـــکل ســـال ه ـــن ۲ شـــهرک اســـت و ای ای
کـــه  همچنـــان ادامـــه دارد پیـــش از ایـــن نیـــز کاغـــذ 
وطـــن بـــه ایـــن موضـــوع پرداخـــت و در مـــورد وعـــده 
ـــن  ـــای ای ـــت، زمین ه ـــود، نوش ـــده ب ـــه داده  ش ـــی ک های
ــکن  ــاد مسـ ــط بنیـ ــش  توسـ ــال پیـ ــهرک ها، 10سـ شـ
ــن  ــن آب ایـ ــرای تامیـ ــی بـ ــود ولـ ــده بـ ــذار شـ واگـ
ـــن  ـــش از ای ـــود.  پی ـــه ب ـــورت نگرفت ـــی ص ـــق اقدام مناط
ـــه  ـــه وظیف ـــود ک ـــه ب ـــان  گفت ـــاد مســـکن کرم ـــرکل بنی مدی
مـــا در زمینـــه اعطـــای مســـکن بـــوده و تامیـــن آب و 
ـــی  ـــت و اهال ـــوده اس ـــا ب ـــاد ه ـــر نه ـــده دیگ ـــه عه ـــرق ب ب
ـــا مشـــکات  ـــود، ب ـــن آب شـــرب خ ـــق در تامی ـــن مناط ای
ــش  ــال پیـ ــک سـ ــدود یـ ــرو بودند،حـ ــددی روبـ متعـ
مســـووالن قـــول رفـــع کـــردن ایـــن مشـــکل را دادنـــد. 
 بعـــد از گذشـــت چنـــد مـــاه از تهیـــه گـــزارش کاغـــذ 
ـــی  ـــی از اهال ـــود دارد، یک ـــکل وج ـــن مش ـــوز ای ـــن هن وط
ــزارش را  ــما گـ ــت : شـ ــا گفـ ــه مـ ــت بـ ــهرک طبیعـ شـ
ــده  ــزارش را خوانـ ــا  گـ ــووالن یـ ــد، مسـ ــرده ایـ کار کـ
بـــه آن توجـــه نکردنـــد ویـــا نخواندنـــد در هـــر صـــورت 

ـــته  ـــر خس ـــا دیگ ـــد. م ـــرده ان ـــل نک ـــا ح ـــکلی را از م مش
ــتفاده کنیـــم  ــد بـــرای آب  را از گالـــن اسـ شـــدیم بایـ

هیـــچ کـــس بـــه فکـــر ایـــن شـــهرک نیســـت.خیلی از 
همســـایه هـــای مـــا مجبـــور شـــدند خانـــه هایشـــان را 

ـــه هـــای دیگـــر اجـــاره نشـــین شـــوند.  ـــد ودر محل رهـــا کنن
ــه آب و  ــروژه بـ ــن پـ ــرا ایـ ــه اجـ ــدیم کـ ــه شـ  متوجـ
فاضـــاب شـــهری جیرفـــت ســـپرده شـــده اســـت، 
مشـــایخی مدیـــر آب و فاضـــاب شـــهری جیرفـــت در 
مـــورد وضعیـــت پـــروژه آبرســـانی شـــهرک طبیعـــت و 
ـــکار  ـــی پیمان ـــه تازگ ـــت:  ب ـــن  گف ـــذ وط ـــه کاغ ـــت ب عدال
ـــاغ   ـــروژه  مشـــخص شـــده و اب ـــن پ ـــای ای ـــر چـــاه ه حف
ـــد. ـــه کار مـــی کنن ـــه شـــروع ب ـــن هفت صـــادر شـــده و از ای

 تا پایان سال مالی پروژه تامین آب 
تمام می شود

ـــت:  ـــرا گف ـــر در اج ـــن تاخی ـــل ای ـــورد دلی ـــایخی در م مش
بایـــد اعتبـــار ایـــن پـــروژه تامیـــن شـــود  تـــا  چـــاه 
هـــای آن حفـــر شـــود،  لولـــه هـــای مـــورد نیـــاز ایـــن 
ـــاس  ـــداری تم ـــا فرمان ـــداری شـــده اســـت و ب طـــرح خری
گرفتـــه ایـــم و قـــرار اســـت اعتبـــار بـــرای مـــا محیـــا 
ـــه طـــرح  ـــرای بقی ـــم و ب ـــه طـــرح را اجـــرا کنی شـــود و بقی
پیمانـــکار بگیریـــم.4  کیلومتـــر  از لولـــه گـــذاری ایـــن 
ـــن  ـــل ای ـــرای تکمی ـــت و ب ـــده اس ـــی مان ـــم باق ـــروژه ه پ
ـــت  ـــرار اس ـــه ق ـــت ک ـــاز اس ـــان نی ـــون توم ـــرح500 میلی ط
ــه  ــی کـ ــدت زمانـ ــورد مـ ــایخی در مـ ــن شود.مشـ تامیـ
ـــدت  ـــت: م ـــود، گف ـــام ش ـــروژه انج ـــن پ ـــت ای ـــرار اس ق
زمـــان  ایـــن پـــروژه  بســـتگی بـــه تامیـــن اعتبـــارش 
ــه  ــم کـ ــی کنیـ ــمان را مـ ــام تاشـ ــا تمـ ــی مـ دارد ولـ
ـــود،   ـــل  ش ـــل ح ـــکل کام ـــال 99  مش ـــتان س ـــرای تابس ب
ـــا  ـــی ت ـــی  یعن ـــال مال ـــان س ـــا پای ـــم ت ـــی کنی ـــعی م س
خردادمـــاه ســـال بعـــد  ایـــن دو شـــهرک از آب شـــرب 
ـــت در  ـــا جیرف ـــس آبف ـــد. ریی ـــتفاده کنن ـــی اس ـــه کش لول
ـــهرک  ـــن دو ش ـــن آب در ای ـــی تامی ـــت کنون ـــورد وضعی م
ــرف  ــهرک  از طـ ــن دو شـ ــرب ایـ ــا آب شـ گفـــت: فعـ
ــود.   ــی شـ ــن مـ ــر تامیـ ــا تانکـ ــی و بـ ــهرک صنعتـ شـ
 عطاپـــور فرمانـــدار جیرفـــت در مـــورد وضعیـــت آب 
ـــن  ـــذ وط ـــه کاغ ـــت  ب ـــت و عدال ـــهرک طبیع ـــرب  ش ش
گفـــت:  بـــر اســـاس آخریـــن گزارشـــی کـــه  از طـــرف 
آب و فاضـــاب شـــهری در مـــورد پـــروژه آبرســـانی 
بـــه شـــهرک هـــای مســـکونی طبیعـــت و عدالـــت  بـــه 
ــن  ــال ایـ ــان سـ ــا پایـ ــت تـ ــیده اسـ ــا رسـ ــت مـ دسـ
ــور  ــوند. عطاپـ ــی شـ ــد مـ ــره منـ ــهرک از آب بهـ دو شـ
یـــادآور شـــد: پـــروژه در هفتـــه دولـــت کلنـــگ خـــورد 

و نیـــاز بـــود خـــط انتقـــال اجـــرا  شـــود و بعـــد یـــک 
بـــرش عرضـــی هـــم بلـــوار اصلـــی داشـــته باشـــد بـــه 
همیـــن دلیـــل زمـــان بـــر بـــود. عطاپـــور یـــادآور شـــد: 
ــروژه  ــن  پـ ــرفت  ایـ ــا پیشـ ــده آبفـ ــاس وعـ ــر اسـ بـ
بـــه ورودی شـــهرک مـــی رســـد. از ســـال  قبـــل 

 زمین های این شهرک ها مشکل 
زیر ساخت داشتند 

ــکن در  ــاد مسـ ــه نقـــش بنیـ ــورد اینکـ ــور در مـ ــا پـ عطـ
ـــهرک  ـــن ش ـــای ای ـــن ه ـــت: زمی ـــروژه گف ـــن پ ـــرای ای اج
هـــا مشـــکل زیـــر ســـاخت داشـــتند و هنـــوز هـــم ایـــن 

به گفته مدیر آبفا شهرستان جیرفت مشکل آبرسانی شهرک های عدالت و طبیعت تا ابتدای تابستان 99 حل می شود

وعده حل مشکل آب شهرک های طبیعت و عدالت در سال 99

شـهرک عدالـت و طبیعـت دو شـهرکی در شهرسـتان جیرفـت هسـتند که با مشـکالت متعـددی روبرو هسـتند، 
بکـی از ایـن مشـکالت  تـا میـن آب شـرب  ایـن 2 شـهرک اسـت و ایـن مشـکل سـال هـا اسـت کـه  همچنان 
ادامـه دارد پیـش از ایـن نیـز کاغـذ وطـن بـه این موضـوع پرداخـت و در مورد وعـده هایی کـه داده  شـده بود، 
نوشـت، زمین هـای ایـن شـهرک ها، 10سـال پیـش  توسـط بنیاد مسـکن واگذار شـده بود ولـی بـرای تامین آب 
ایـن مناطـق اقدامـی صـورت نگرفتـه بـود.  پیش از ایـن مدیـرکل بنیاد مسـکن کرمان  گفتـه بود کـه وظیفه ما 
در زمینـه اعطـای مسـکن بـوده و تامیـن آب و بـرق بـه عهده دیگـر نهاد ها بـوده اسـت و اهالی ایـن مناطق در 
تامیـن آب شـرب خـود، بـا مشـکالت متعددی روبـرو بودند،حـدود یک سـال پیش مسـووالن قول رفـع کردن 
ایـن مشـکل را دادنـد. بعد از گذشـت چنـد ماه از تهیـه گزارش کاغـذ وطن هنوز این مشـکل وجـود دارد، یکی از 
اهالـی شـهرک طبیعـت بـه ما گفـت : شـما گـزارش را کار کرده اید، مسـووالن یـا  گـزارش را خوانده بـه آن توجه 
نکردنـد ویـا نخواندنـد در هـر صـورت مشـکلی را از مـا حل نکـرده اند. ما دیگر خسـته شـدیم باید بـرای آب  را از 

گالـن اسـتفاده کنیـم هیچ کـس به فکر این شـهرک نیسـت.

عطـا پـور در مـورد اینکـه نقـش بنیـاد مسـکن 
در اجـرای ایـن پـروژه گفـت: زمیـن هـای ایـن 
شـهرک ها مشـکل زیر سـاخت داشـتند و هنوز 
هـم ایـن مشـکالت رفـع نشـده اسـت، بـه طور 
کلـی وقتـی کـه زمینـی بـرای شـهرک واگـذار 
مـی شـود بایـد  قبـل از وا گـذاری زیرسـاخت 
آب و بـرق آن محیـا شـود. امـا در مـورد زمین 
هـای این شـهرک هـا این اتفـاق نیفتاده اسـت 
و فقـط زمیـن هـا را واگـذار کـرده انـد و مـردم 
هم خریداری و سـاخت و سـاز انجـام داده اند. 
االن خانـه ها سـاخته شـده و مـردم زندگی می 
کننـد اما آب شـرب لوله کشـی ندارنـد. فرماندار 
جیرفـت یـادآور شـد: اکنـون وظیفـه مـا اسـت 
کـه زیـر سـاخت هـا را فراهـم کنیم  ایـن پروژه 
آبرسـانی  تابسـتان امسـال کلنـگ خـورد مدت 
پیمـان هـم مشـخص بود  کـه تا پایان امسـال  

بـه ورودی شـهرک  برسـد.
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جنوب استان آمادگی کامل در مقابل 
بیماری کرونا را دارد

زمان واریز سهمیه بنزین 
رانندگان آژانس ها

لغو همایش های دانشگاه پیام نور 
به علت کرونا

علـوم پزشـکی جیرفت آمادگی کامـل را داریم.در 
روز گذشـته نیـز سـاالری معاون درمان دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت ضمـن تکذیـب خبـر 
پخـش شـده در مـورد فـوت بیمـاری مشـکوک 
بـه کرونـا در بیمارسـتان امـام گفـت: هیـچ مورد 
مشـکوکی تـا کنـون بـه بیمارسـتان هـای جنوب 
مراجعـه نکـرده انـد. دکتر سـاالری مقـدم ضمن 
بیـان اینکـه خود در بیمارسـتان امـام حضور پیدا 
کـرده و ایـن مـورد را بررسـی کـرده اسـت گفت: 
ایـن بیمـاری که این شـایعه در رابطه با فوتشـان 
پخـش شـده اسـت به هیـچ عنوان مشـکوک به 
کرونـا نبـوده اسـت. دلیل فوت این بیمار ایسـت 
قلبی تنفسـی بـوده ولـی در مورد اینکـه چرا این 
ایسـت اتفـاق افتـاده اسـت مـا در بیمارسـتان 
نمونـه بـرداری و بررسـی مـی کنیم ولـی بیماری 
کرونـا بـا نظـر همـه متخصصیـن مـا بـه هیـچ 

عنـوان تاییـد نمی شـود.

تاکسـیرانی  اتحادیـه  مدیرعامـل 
شـهری کشـور گفـت: رانندگانـی که 
تمـام وقت در آژانس ها مشـغول به 
فعالیت بودند سـهمیه معوق بنزین 

آن هـا تـا پایـان مـاه واریز می شـود.
مرتضـی ضامنـی افـزود: رانندگانی که بـه صورت 
نیمـه وقـت در آ ژانس هـا فعـال بودند بر اسـاس 
تعـداد روز حضور سـهمیه بنزین خـود را دریافت 
می کننـد.او گفت:فعالیـت آژانس هـا بـه صـورت 
آژانس هایـی کـه زیـر مجموعـه شـهرداری تهران 
فعالیـت می کننـد و  آژانس هـای زیـر مجموعـه 
اصنـاف هسـتند.مدیر عامل اتحادیه تاکسـیرانی 
بـر پایـش اطاعـات  شـهری کشـور همچنیـن 
راننـدگان این نـاوگان )راننـدگان آژانس ها( تاکید 
کـرد.او گفـت: اسـتعام مـواردی چـون کدملـی 
راننـده و خودرویـی کـه ادعـا می شـود در آژانـس 
کار می کنـد مـورد ارزیابی قرار می گیـرد.او افزود: 

انجـام می شـود. ایـن فرآینـد واریـز  براسـاس 
ضامنـی گفـت: اطاعـات رانندگانـی کـه صحیـح 
نیسـت بـه آن هـا ارجـاع داده می شـود تـا آن 
را اصـاح کننـد.او اضافـه کـرد: پـس از اصـاح 
اطاعـات آن هـا را دوباره پایش و سـپس فرآیند 
واریز سـهمیه بنزیـن آن ها انجام می شـود.پیش 
از ایـن مدیـر برنامه ریـزی شـرکت ملـی پخـش 
فرآورده هـای نفتـی از اختصـاص ۲00لیتـر بنزین 
در مـاه بـه آژانس هـا گفتـه بود.بـه گفتـه شـهرام 
رضایی در تاریخ 11 دی ماه سـال جاری، سـهمیه 
واریـز  آژانـس  راننـده  هـزار  بـرای 30  سـوخت 
شـده اسـت.او گفتـه بـود: شـرکت ملـی پخـش 
فرآورده هـای نفتـی مجـری سـهمیه بندی بنزین 

است.
ملـی  شـرکت  سـوی  از  اطاعیـه ای  در  دولـت 
نفتی،قیمـت  فرآورده هـای  پخـش  و  پاالیـش 
بنزیـن و گازوئیـل را از جمعـه ۲4 آبـان افزایـش داد. 

بـه گفتـه ی مدیـر روابـط عمومـی 
تمـام  نـور،  پیـام  دانشـگاه 
پیام نـور  دانشـگاه  همایش هـای 
بـا  رابطـه  در  کشـور  سراسـر  در 
شـد. لغـو  ویـروس،  کرونـا  کنتـرل  و  پیشـگیری 

امیرحسـین بهروز با اشـاره به ورود ویروس کرونا 
بـه ایران، گفـت: در گام اول تمامـی همایش ها، 
نشسـت هـا و کنفرانـس هـای دانشـگاه پیام نور 
در سراسـر کشـور لغـو شـده اسـت.به گفتـه وی 
بخشـنامه حـذف موقـت ثبت اثر انگشـت جهت 
حضـور و غیـاب تـا پایان اسـفندماه به اسـتان ها 
امـور  سـازمان  می شـود.رئیس  ابـاغ  امـروز 
دانشـجویان گفـت:در حـال تدوین دسـتورالعمل 
هـای مفصـل در خصـوص کنتـرل و پیشـگیری 

کرونـا بـرای ابـاغ به دانشـگاه ها هسـتیم.
مجتبی صدیقی افزود: بخشـی از آن اباغ شـده 

و بخشـی نیـز به زودی اباغ می شـود.

او گفتـه در حـال حاضر از دانشـگاه هـای پیام نور 
درخواسـت شـده تمام همایش و نشسـت های 

غیراولویـت دار خود را کنسـل کنند.
به گـزارش مهـر، وی افزود: همچنیـن واحدهای 
عملـی دانشـگاه هـا نیـز تا اطـاع ثانـوی منتفی 
تـا  بهداشـت  وزارت  رسـمی  اعـام  اسـت.طبق 
کنـون 4 نفـر نیز جـان خـود را از دسـت داده اند 
و ابتـای 18 مـورد دیگـر بـه کوویـد19 قطعـی به 

نظـر می رسـد.
منشـا این بیماری در کشـور ما قم بوده اسـت و 
از آنجـا به سـایر مناطق کشـور شـیوع پیـدا کرده 
اسـت.برخی حضور کارگران چینـی در قم را دلیل 

شـیوع بیماری در قـم می دانند.
از آن جایـی کـه عائم این ویروس بسـیار شـبیه 
سـرماخوردگی و آنفلوانزاسـت افـراد مشـکوک به 
ایـن بیمـاری تنهـا یـک درصـد احتمـال ابتـا به 

آن را دارنـد.

پوشـــیده نیســـت.

قطعـــا یکـــی از راه هـــای انتقـــال 

ـــا در  ـــان ه ـــور انس ـــروس حض ـــن وی ای

مـــکان هـــای عمومـــی و غیـــر قابـــل 

کنتـــرل از نظـــر بیمـــاری اســـت.

ـــوم  ـــز عل ـــکان و مراک ـــیاری از پزش بس

اعـــام کـــرده  ایـــران  در  پزشـــکی 

انـــد کـــه از رفـــت و آمـــد هـــای 

ــا  ــکان هـ ــن مـ ــه ایـ ــروری بـ غیرضـ

بپرهیزیـــد.

نکتـــه مهمـــی کـــه در اینجـــا مـــی 

خواهیـــم مطـــرح کنیـــم ایـــن اســـت 

ــد  ــه عیـ ــدن بـ ــک شـ ــا نزدیـ ــه بـ کـ

نـــوروز در ایـــران و نمایشـــگاه بهـــاره 

ـــاه در  ـــرار اســـت از 16 اســـفند م ـــه ق ک

کرمـــان نیـــز برگـــزار شـــود نگرانی هـــا 

دو چنـــدان مـــی شـــود.

ـــردم  ـــرکت م ـــا ش ـــه آی ـــی از اینک نگران

ــن  ــه در ایـ ــف جامعـ ــار مختلـ از اقشـ

ـــتر  ـــیوع بیش ـــه ش ـــر ب ـــگاه منج نمایش

ـــود؟ ـــی ش ـــهر نم ـــاری در ش ـــن بیم ای

ویروســـی کـــه گفتـــه مـــی شـــود 

بـــه راحتـــی از راه تنفـــس وارد بـــدن 

ــا را  ــود و آنهـ ــی شـ ــا  مـ ــان هـ انسـ

ــد. ــی کنـ ــر مـ درگیـ

بـــا ایـــن تفاســـیر اینطـــور بـــه نظـــر 

مـــی رســـد، برگـــزار نکـــردن ایـــن 

ـــر  ـــش بهت ـــزاری کردن ـــگاه از برگ نمایش

باشـــد. امـــا احتمـــاال راه حـــل هـــای 

ــردن آن  ــل کـ ــم از تعطیـ ــری هـ بهتـ

وجـــود داشـــته باشـــد.

شـــاید  هـــا  راه  ایـــن  جملـــه  از 

بـــه  بهـــاره  نمایشـــگاه  برگـــزاری 

صـــورت تفکیـــک شـــده در ســـطح 

باشـــد. شـــهر 

ـــگاهی  ـــر فروش ـــه ه ـــا ک ـــن معن ـــه ای ب

مـــی خواهـــد در نمایشـــگاه شـــرکت 

کنـــد، در محـــل اصلـــی و دایمـــی 

ـــگاه  ـــب نمایش ـــا برچس ـــود ب ـــازه خ مغ

بهـــاره بـــه فـــروش بپـــردازد.

ســـازمان  رییـــس  بـــا  اینبـــاره  در 

ــان  ــارت کرمـ ــدن و تجـ ــت، معـ صنعـ

گفـــت و گـــو کردیـــم.

برگزاری نمایشـــگاه بهاره کرمان 
در چند محل

مهـــدی حســـینی نـــژاد بـــه »کرمـــان 

ـــگاه  ـــم نمایش ـــد داری ـــت: قص ـــو« گف ن

ــه  ــل، جداگانـ ــد محـ ــاره را در چنـ بهـ

برگـــزار کنیـــم تـــا از تجمـــع در یـــک 

محـــل خـــودداری شـــود.

ـــت  ـــرار اس ـــرح ق ـــن ط ـــزود: ای وی اف

کرمـــان  بـــازار  تنظیـــم  ســـتاد  در 

مطـــرح و تصمیـــم نهایـــی در اینبـــاره 

ــود. ــه شـ گرفتـ

ــاره در آخریـــن  ــگاه بهـ ــل نمایشـ محـ

خبرهـــای منتشـــر شـــده مصـــای 

ــود. ــده بـ ــان اعـــام شـ کرمـ

ایـــن مســـوول  از صحبـــت  البتـــه 

ــل  ــه محـ ــد کـ ــی آیـ ــر مـ ــن بـ چنیـ

ــگاه  ــزاری نمایشـ ــد برگـ ــای جدیـ هـ

ـــری  ـــرای جلوگی ـــی ب ـــاید راه ـــاره ش به

کـــردن از تجمـــع مـــردم در یـــک 

ــد. ــهر باشـ ــه از شـ نقطـ

امـــا قطعـــا از تجمـــع آنهـــا در محـــل 

هـــای جدیـــد انتخابـــی جلوگیـــری 

نمـــی کنـــد.

برگزاری نمایشگاه بهاره 
و خطر ویروس کرونا

 زمین های این شهرک ها مشکل 
زیر ساخت داشتند 

ــکن در  ــاد مسـ ــه نقـــش بنیـ ــورد اینکـ ــور در مـ ــا پـ عطـ
ـــهرک  ـــن ش ـــای ای ـــن ه ـــت: زمی ـــروژه گف ـــن پ ـــرای ای اج
هـــا مشـــکل زیـــر ســـاخت داشـــتند و هنـــوز هـــم ایـــن 

ـــه  ـــی ک ـــی وقت ـــور کل ـــه ط ـــع نشـــده اســـت، ب مشـــکات رف
ـــل از  ـــد  قب ـــود بای ـــی ش ـــذار م ـــهرک واگ ـــرای ش ـــی ب زمین
ـــا  ـــود. ام ـــا ش ـــرق آن محی ـــاخت آب و ب ـــذاری زیرس وا گ
در مـــورد زمیـــن هـــای ایـــن شـــهرک هـــا ایـــن اتفـــاق 
ـــد و  ـــذار کـــرده ان ـــن هـــا را واگ ـــاده اســـت و فقـــط زمی نیفت

مـــردم هـــم خریـــداری و ســـاخت و ســـاز انجـــام داده انـــد. 
ـــد  ـــه هـــا ســـاخته شـــده و مـــردم زندگـــی مـــی کنن االن خان
ـــت  ـــدار جیرف ـــد. فرمان ـــی ندارن ـــه کش ـــرب لول ـــا آب ش ام
ـــر ســـاخت  ـــه زی ـــا اســـت ک ـــه م ـــون وظیف ـــادآور شـــد: اکن ی
هـــا را فراهـــم کنیـــم  ایـــن پـــروژه آبرســـانی  تابســـتان 

ـــود   ـــان هـــم مشـــخص ب ـــدت پیم ـــگ خـــورد م امســـال کلن
کـــه تـــا پایـــان امســـال  بـــه ورودی شـــهرک  برســـد.
ـــن مشـــکل  ـــود ای ـــرار ب ـــا ق ـــل م ـــزارش قب ـــه گ ـــان تهی در زم
ـــر  ـــنجری مدی ـــود، هوشـــنگ س ـــری ش ـــار پیگی توســـط آبف
ـــای  ـــز در مصاحبه ه ـــت نی ـــتایی جیرف ـــاب روس آب و فاض
ـــرای  ـــار ب ـــن اعتب ـــا مشـــکل تامی ـــود : ب ـــه ب ـــل خـــود گفت قب
ــرف  ــه از طـ ــکونی کـ ــهرک های مسـ ــه شـ ــال آب بـ انتقـ
ــتیم و  ــه هسـ ــده اند مواجـ ــذار شـ ــکن واگـ ــاد مسـ بنیـ
ـــن  ـــن آب شـــرب ای ـــرای تامی ـــان ب ـــارد توم ـــدود 8 میلی ح
مناطـــق نیـــاز هســـت. امـــا ظاهـــرا پیگیـــری و اجـــرای ایـــن 
ـــت.  ـــده اس ـــذار ش ـــهری واگ ـــاب ش ـــه آب و فاض ـــرح ب ط
پیـــش از ایـــن شـــهدادنژاد معـــاون برنامه ریـــزی و 
ــه  ــن« گفتـ ــت به»کاغذوطـ ــداری جیرفـ ــی فرمانـ عمرانـ
بـــود :» یـــک خـــط انتقـــال آب از مســـیر شـــهرک 
بـــا  زودی  بـــه  و  اســـت  عبـــور  در حـــال  عدالـــت 
بهره بـــرداری از ایـــن خـــط مشـــکل مـــردم تاحـــدودی 
حـــل می شـــود.«وی تصریـــح کرد:»متاســـفانه مدتـــی 
ادارات آبفـــا و آبفـــار درگیـــر ایـــن مســـاله بودنـــد کـــه 
ایـــن شـــهرک ها در کـــدام حـــوزه قـــرار دارنـــد و ایـــن 
ــون  ــه اکنـ ــود البتـ ــده بـ ــاز شـ ــز مشکل سـ ــاله نیـ مسـ
ایـــن شـــهرک ها مجـــوز دریافـــت کرده انـــد.«وی ادامـــه 
داد:»شـــهرک ســـپاه کاربـــری کشـــاورزی داشـــته امـــا 
ـــکونی  ـــه مس ـــری ب ـــر کارب ـــه تغیی ـــدام ب ـــازه اق ـــدون اج ب
ـــف  ـــا تکلی ـــود ت ـــع ش ـــکل رف ـــن مش ـــد ای ـــد و بای داده ان
مشـــخص شـــود اینکـــه بـــه شـــکل غیرقانونـــی افـــراد 
اقـــدام بـــه تغییـــر کاربـــری زمین هـــا کننـــد پذیرفتنـــی 
ـــه شـــکل اساســـی  ـــد ب ـــن شـــهرک بای نیســـت مشـــکل ای
حـــل شـــود و مجـــوز ســـاخت را دریافـــت کننـــد.«

ـــر روح  ـــه ب ـــی ک ـــر تاثیرات ـــاوه ب ـــن آب ع ـــکل تامی  مش
و روان ســـاکنین ایـــن دو شـــهرک داشـــته اســـت بـــر 
ــور کلـــی  ــایل بهداشـــتی نیـــز تاثیـــر دارد. بـــه طـ مسـ
ســـامتی آب شـــرب یکـــی از الزامـــات زندگـــی اســـت 
ــیاری  ــردم اســـت. بسـ ــامت مـ ــده سـ ــن کننـ و تضمیـ
از بیمـــاری هـــای  گوارشـــی از طریـــق آب منتقـــل 
ــه ســـامت آب حتـــی در  ــه دغدغـ ــود همیشـ مـــی شـ
آب هـــای لولـــه کشـــی هـــم وجـــود دارد حـــال ایـــن 
نگرانـــی  بـــرای اهالـــی  ایـــن دو شـــهرک چنـــد برابـــر 
اســـت و توجـــه بیشـــتر مســـووالن را مـــی طلبـــد. 

مشایخی در مورد دلیل این تاخیر در اجرا گفت: 
باید اعتبار این پروژه تامین شود  تا  چاه های 

آن حفر شود،  لوله های مورد نیاز این طرح 
خریداری شده است و با فرمانداری تماس 

گرفته ایم و قرار است اعتبار برای ما محیا شود 
و بقیه طرح را اجرا کنیم و برای بقیه طرح 

پیمانکار بگیریم.4  کیلومتر  از لوله گذاری این 
پروژه هم باقی مانده است و برای تکمیل این 

طرح500 میلیون تومان نیاز است که قرار است 
تامین شود.مشایخی در مورد مدت زمانی که 
قرار است این پروژه انجام شود، گفت: مدت 
زمان  این پروژه  بستگی به تامین اعتبارش 

دارد ولی ما تمام تالشمان را می کنیم که برای 
تابستان سال ۹۹  مشکل کامل حل  شود،  
سعی می کنیم تا پایان سال مالی  یعنی تا 

خردادماه سال بعد  این دو شهرک از آب شرب 
لوله کشی استفاده کنند. رییس آبفا جیرفت 

در مورد وضعیت کنونی تامین آب در این دو 
شهرک گفت: فعال آب شرب این دو شهرک  از 

طرف شهرک صنعتی و با تانکر تامین می شود.  

به گفته مدیر آبفا شهرستان جیرفت مشکل آبرسانی شهرک های عدالت و طبیعت تا ابتدای تابستان 99 حل می شود

وعده حل مشکل آب شهرک های طبیعت و عدالت در سال 99

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 13986031901۲001335 هیـات دوم  موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای رمضـان صالحـی فرزند حسـین 
از سـیرجان در ششـدانگ یـک  بشـماره شناسـنامه 3۲۲5 صـادره 
قطعـه بـاغ مشـتمل بـر زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 1۷۷1۲/6۲متر 
بـه ادرس  مربـع پـاک 19۲4 اصلـی واقـع در بخـش 3۷ کرمـان 
سـیرجان حسـین ابـاد اب باریکـو خریـداری از مالـک رسـمی اقـای 
سـیدضیا حسـینی زحمتکـش محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف 618
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/04

محمد ارمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
قانـون  موضـوع  اول   13986031901۲001940هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای یـدهللا پورشـاه نظـری فرزنـد ذبیـح 
هللا بشـماره شناسـنامه 155صـادره از بلـورد در ششـدانگ یـک قطعـه 
بـاغ بـه مسـاحت 499/50 مترمربـع پـاک 1۷56 اصلی واقـع در بخش 
38کرمـان بـه ادرس سـیرجان روسـتای بید مقونیه  خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای چراغعلـی سـیوندی نسـب محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/ الـف 6۲4
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/04

محمد ارمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی- اگهی موضـوع ماده 
3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 13986031901۲00303۲هیـات اول  موضـوع قانـون تعیین 
سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم  طاهـره قرائی پـور فرزند حاتم 
بشـماره شناسـنامه 406 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 160/۷3مترمربـع پـاک 3036 اصلـی واقع در 
بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان مکـی اباد انتهای بلوار سـید 
الشـهدا)ع(  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای نعمـت هللا کریمـی 
دهیـادگاری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف 6۲0
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/04

محمد ارمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲844هیـات اول  موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی  اقای یـدهللا پورشـاه نظری فرزنـد ذبیح هللا 
بشـماره شناسـنامه 155 صادره از بلورد در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت 56۲/49 متر 
مربـع پـاک 1۷56 اصلـی واقـع در بخش 38 کرمان به ادرس سـیرجان روسـتای بیدمقونیـه خریداری از 
مالـک رسـمی اقـای چراغعلـی سـیوندی نسـب  محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الف 6۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/04

محمد ارمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲843هیـات اول  موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی  اقـای یـدهللا پورشـاه نظـری فرزنـد 
در ششـدانگ  بلـورد  از  صـادره   155 شناسـنامه  بشـماره  ذبیـح هللا 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1508/60 مترمربع پـاک 1۷56 اصلی 
واقـع در بخـش 38 کرمـان بـه ادرس سـیرجان روسـتای بیدمقونیه 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای چراغعلـی سـیوندی نسـب  محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد 

شـد. م/ الـف 6۲5
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/04
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 
گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـاک مورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطاع عمـوم در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع 

قضائـی تقدیم نمایند.
اماک واقع در بخش 16 کرمان شهرستان کوهبنان

پـاک 1۷39 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 498 فرعـی از 1 اصلـی آقـای علـی اصغر سـیف الهی ده 
میـری فرزنـد محمدرضـا بشـماره شناسـنامه 10 صـادره از کوهبنـان در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 360/85 
مترمربـع واقـع در کوهبنـان بلـوار برهـان الدیـن نبـش کوچـه 9 خریـداری از مالـک رسـمی آقای رضا یوسـف 

زاده کوهبنانی
پـاک 16۲۷ فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 91 فرعی از 18 اصلـی آقای محمدجواد اکبـری جور فرزند 
حسـین بشـماره شناسـنامه 19 صـادره از کوهبنـان در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 90/64مترمربـع واقع در 

کوهبنـان خریـداری از مالک رسـمی آقای غامحسـین سـلمانی پور
پـاک 16۲6 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲۲8 فرعـی از 18 اصلـی خانم حمیده رشـیدی شـعبجره 
فرزنـد اسـداله بشـماره شناسـنامه 3080051815 در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۲364/40مترمربـع واقع در 

کوهبنـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای حاجـی صادقـی اپـورواری.م الف ۲۲0
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 98/11/۲0- تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 98/1۲/4

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون اقـای مسـعود افشـار منش  مالـک ششـدانگ پـاک 30۷8 فرعـی از ۷05-اصلـی واقع در 
بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند 
مالکیـت پـاک اخیرالذکـر که قبا ذیل ثبـت دفتـر1393۲0319014000198 امـاک  الکترونیک محلی جیرفت 
صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیت المثنی 
پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 1۲0آیین نامـه – قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجـام معامله نسـبت به 
ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهـی )یک نوبت 
اسـت (ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا به اداره ثبت اسـناد واماک 
شهرسـتان جیرفـت اعـام نمایند بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنی 

بنـام مالک اقـدام خواهـد نمود /.
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت- م الف ۶1۹

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031901۲00۲840هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضـی  اقای یدهللا 
پورشـاه نظـری فرزنـد ذبیـح هللا بشـماره شناسـنامه 155 صـادره از بلـورد در 
ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ۲50۷/45 مترمربـع پـاک 1۷56 

اصلـی واقـع در بخـش 38 کرمـان بـه ادرس سـیرجان روسـتای بیدمقونیـه 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای چراغعلی سـیوندی نسـب  محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 6۲6
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19- تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/04
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

قانـون  نامـه  آئیـن   13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  اگهـی 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲841هیـات اول  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
یـدهللا  اقـای  متقاضـی   بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  سـیرجان 
پورشـاه نظـری فرزنـد ذبیـح هللا بشـماره شناسـنامه 155 صـادره از 
بلـورد در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ۲463 مترمربـع 
پـاک 1۷56 اصلـی واقـع در بخـش 38 کرمان به ادرس سـیرجان 
روسـتای بیدمقونیـه خریـداری از مالـک رسـمی اقـای ذبیـح الـه 
پورشـاه نظـری  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/ الـف 6۲3
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/04
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 13986031901۲003034هیـات اول  موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم  شـهینه نورمندی پور فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 1۲ صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 153/13 مترمربـع پـاک 3036 اصلی واقـع در بخش 36 
کرمـان بـه آدرس سـیرجان مکـی ابـاد انتهای خیابان سـید الشـهدا)ع(  
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای نعمـت هللا کریمـی دهیـادگاری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف 6۲1
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/04
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شکرالهی و اعظمی انتخاب مردم 
جنوب کرمان

برنامه هایی که شرکت کننده از خارج 
استان دارند، ترجیحا لغو شوند

دکتـر ذبیـح هللا اعظمـی منتخـب مـردم جیرفـت و 
عنبرآبـاد کشـاوز زاده ای اسـت کـه از دانشـگاه گنـت 
بلژیـک دکتـرا گرفتـه اسـت. او یـک متخصـص حوزه 
کشـاورزی اسـت دانشـی کـه می توانـد در کنـار تـوان 
قانونگـذاری نـه تنهـا بـرای شهرسـتان های جیرفـت و 
عنبرآبـاد بلکـه بـرای کل شهرسـتان های جنوبـی مفید 
باشـد. همچنین منتخب مـردم جیرفـت و عنبرآباد به 
عنـوان پژوهشـگر بین المللـی این حوزه مطرح اسـت. 
در کنـار عناصـر تخصصی کـه الزمه نمایندگی مـردم در 
راس قانونگـذاری کشـور اسـت اعظمـی جـز خانـواده  
شـهید محسـوب می شـود و سـابقه رزمندگـی دفـاع 
مقـدس را در کارنامـه خود دارد. دکتر اعظمی توانسـت 
بـا 53۲0۲ رای بـه عنـوان منتخـب مـردم جیرفـت و 
عنبرآبـاد بـرای حضـور در مجلـس یازدهـم مشـخص 
شـود.منصور شـکرالهی منتخب پنج شهرستان جنوبی 

کرمین در سـال 1349 در خانواده ای کشـاورز و مذهبی 
در منوجـان متولد شـده. وی دوره ی ابتدایی، راهنمایی 
و متوسـطه خـود را در منوجـان گذرانیـد و پـس از اخذ 
دیپلـم در رشـته ی حقـوق وارد دانشـگاه شـد و فـارغ 
ارشـد  ایـن رشـته در مقطـع کارشناسـی  التحصیـل 
اسـت.منصور شـکرالهی در سـال 81 بـه عنـوان دادیـار 
در دادگسـتری بندر کنگان اسـتان بوشـهر واردعرصه ی 
کار قضایـی شـد. بـه نظر می رسـد بـا توجه به سـوابق 
وی بایـد منتشـر حضور ایشـان در کمیسـیون قضایی 
مجلس باشـیم. کرسـی که در مجلس دهم در اختیار 
کمالی پـور نماینـده فعلـی مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد 
اسـت. منصـور شـکرالهی توانسـت بـا 10514۷ رای بـه  
عنـوان نماینده مردم شهرسـتان های کهنـوج، منوجان، 
پارلمـان  راهـی  فاریـاب  قلعه گنـج، رودبـار جنـوب و 

شـود. یازدهم 

دکتر طباطبایی معاون بهداشـتی علوم پزشـکی از آخرین 
بـا کرمان نـو گفت و گـو کـرد. ویـروس کرونـا  وضعیـت 
وی ضمـن اعـام اینکـه تاکنـون مبتـای اثبـات شـده به 
ویـروس کرونـا در شـمال اسـتان کرمان نداشـتیم، گفت: 
از آنجایـی کـه در 80 درصـد مـوارد اعایم ابتا بـه ویروس 
مانند سـرماخوردگی اسـت، افـرادی که بیمـاری زمینه ای 
دارنـد بایـد زودتـر مراجعـه کننـد.وی توضیـح داد: هیـچ 
تدبیـر خاصـی غیر از رعایت نکات بهداشـتی اولیه در هیچ 
جـای دنیـا انجـام نمی شـود.این توصیه ها مرتب توسـط 
ما در علوم پزشـکی و وزارت بهداشـت توسـط رسـانه ها در 
حال اطاع رسـانی اسـت.دکتر طباطبایی در مـورد برگزاری 
رویدادهـای عمومـی و نمایشـگاه ها گفـت: در نشسـت با 
اسـتاندار ایـن مسـاله مطـرح و مقـرر شـد حتـی االمکان 
ایـن موارد لغو شـوند. ما در درون دانشـگاه علوم پزشـکی 
هـم رویدادهایی این چنینـی را لغو کرده ایـم.وی ادامه داد: 
منظـور آن دسـته برنامه هـای عمومی اسـت که از سراسـر 
کشـور بـه کرمان سـفر می کننـد، تا جایـی که امـکان دارد 
لغـو شـود. بـرای نمونه راهیان نور دانشـگاه علوم پزشـکی 
در همیـن ارتبـاط لغـو شـده اسـت. سـفرهای زیارتی نیز 

بایـد با احتیـاط بیشـتری انجام بشـود.معاون بهداشـتی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی در مـورد کنتـرل مسـافرانی که از 
ایسـتگاه قطار قم سـوار قطار کرمان می شوند توضیح داد: 
در شـرایط فعلـی فقـط قـم نقطه انتشـار ویروس نیسـت 
چـون در تهـران، رشـت و اراک هـم گـزارش تاییـد شـده 
وجـود ویروس دریافت شـده اسـت.او گفت: نمی شـود به 
ایـن ترتیـب جلـوی انتقـال را گرفـت و مسـافران در تردد 
هسـتند. نکتـه بـا اهمیت این اسـت که دسـتورالعملی که 

جلوی مـرز را بگیرند نیسـت.
مسافرین در ترمینال ها پیمایش نمی شوند

وی در پاسـخ ایـن پرسـش که آیا امکان حضـور نیروهای 
علوم پزشـکی در ترمینال های ورودی مسـافران وجود دارد 
یـا خیـر گفـت: بـا توجه بـه اینکـه عایـم اولیـه ویروس 
شـبیه آنفلوانـزا هسـت ایـن امـکان وجـود نـدارد.در ایـن 
زمینه هم وزارت بهداشـت پروتکلی منتشـر نکرده اسـت.

تنهـا پرتکل موجود فعلی برای توابع افغانسـتان اسـت که 
در مرزهـا انجام می شـود.

دکتـر طباطبایـی در مـورد ارسـال کیـت آزمایشـگاهی بـه 
اسـتا ن گفت هنوز کیت آزمایشـگاهی تنها در تهران اسـت.
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کتاب غول مدفون

جادو و اسـطوره در فضایی حماسـی با هم یکی شـده اند تا »غول مدفون« را خلق کنند، 
کتابـی در حـد یکی از همان شـاهکارهای همیشـگی »کازوئو ایشـی گورو«، نویسـنده ی 
ژاپنـی. هرچـه از افسـانه و موجودات عجیـب و غریب تاریخی بخواهیـد، در غول مدفون 
جمـع شـده اسـت و ایـن یعنـی تلفیـق کم نظیـری از ژانرهـای درام، دلهـره آور، مرمـوز، 

فانتـزی و تاریخی.

روســتای چــاه علیشــاه در جنــوب اســتان کرمان واقــع شــده اســت کــه در بهمــن 
مــاه 98 تحــت ارائــه خدمــات آموزشــی اجتماعــی قــرارگاه آمــاج قــرار گرفــت.

gharargah_amaj از صفحه.

آوای محلی           

ِنک و َاویشن و سیفاُلم ُدزیشون
ِبِدی ای َبخِت َبد حاُلم ُدزیشون

ُدزون بی َوایه َاکبیر َحتی
َشهین وُشرت و َشلواُلم ُدزیشون

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک(

ِخیارو گوجه و ماُلم ُدزیشون
َتماِم سوِد ِهمساُلم ُدزیشون
ُم َحتی تو خونه َظرفی َنداُرم

َعَجب ُبشخاب وَچنگاُلم ُدزیشون

شاعر :  اسماعیل جالئی

  در اینستاگرام چه خبر

عکس نوشت

معرفی

 من به تو دلباختم
زیرا که زخم های تو

شبیه زخم های من بود
ِاجه آیهان

عکس: 
سید سیاوش حسینی

آگهی تجدید مناقصه شهرداری کوهبنان
شــهرداری کوهبنــان در نظــر دارد فــاز دوم عملیــات بهســازی پــارک مقبــره آخونــد را بــه شــرح 

ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
1. موضــوع مناقصــه: پــروژه اجــرای فــاز دوم عملیــات بهســازی پــارک مقبــره آخوند )پارک مشــاهیر( شــامل زیرســازی ، محوطه 

ســازی، فــرش موزائیــک و ... از طریــق انتشــار اســناد خزانــه بــه مبلــغ14/000/000/000 ریــال با تاریــخ سررســید1401/3/1۸
2. شــرایط متقاضــی: داشــتن ســابقه الزم و مناســب و همچنیــن ارائــه رتبه معتبــر و مــورد تاییــد و دارای صالحیــت الزم از مراجع 

ذیصالح.
3. مبلغ و نوع سپرده در مناقصه: مبلغ750/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی.

4. زمان دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه۹۸/12/5
5. مهلت تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ۹۸/12/15

۶. تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ۹۸/12/17
7. جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن هــای 034334۹2۶44 داخلــی 20 واحــد امــور مالــی شــهرداری تمــاس 

ــل نمایید. حاص
ــوان  ــماره فراخ ــه ش ــه آدرس www.Setadiran.ir و ب ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــه در س ۸. مناقص

20۹۸0۹233۶00003 ثبــت گردیــده اســت.
روابط عمومی شهرداری کوهبنان۹. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

صنایع

جاجیم بافی

جاذبه 
آبشار دره گلم دخترکش

جاجیـم، گونـه ای زیـر انـداز دو رویـِه بـدون ُپـرز از پارچه 
کلفتـی شـبیه بـه ِپـاس، اما نازک تـر از آن اسـت. بافت 
آن، در بسـیاری از نقـاط ایـران، رواج دارد و نـخ هـای 
رنگیـن و ظریـف پشـمی یا پنبـه ای یا تلفیقـی از آن ها، 

تـار و پـود جاجیـم هـا را می سـازند.

آبشـار دره گلم دخترکش در فاصله 4۷ کیلومتری شـمال 
جیرفـت واقـع در اسـتا ن کرمـان و در بخـش سردسـیر 
دلفـارد، در دره ای شـرقی–غربی و مملـو از چنـار قـرار 

اسـت. گرفته 

معرفی 

معرفی  متخصص سازمان جهانی بهداشت: 

ایران توان پیشگیری از کرونا را دارد 
مسوول بالینی - درمانی و تحقیقاتی ویروس کرونا در فرانسه و یکی از متخصصان این بیماری در سازمان 

جهانی بهداشت گفت: همه امکانات برای پیشگیری از این بیماری در ایران وجود دارد

تحقیقاتــی  و  درمانــی   - بالینــی  مســوول 
ویــروس کرونــا در فرانســه و یکــی از متخصصان 
ایــن بیمــاری در ســازمان جهانــی بهداشــت 
گفــت: همــه امکانــات بــرای پیشــگیری از ایــن 

ــود دارد. ــران وج ــاری در ای بیم
پروفســور »یــزدان یــزدان پنــاه« در گفــت و گــو 
بــا یورونیــوز دربــاره شــرایط ایــران بــرای مقابلــه 
ــات  ــاظ امکان ــه لح ــاری ب ــن بیم ــیوع ای ــا ش ب
درمانــی و بــا توجــه بــه تحریم هــا و نقــش 
ــه  ــت: ب ــان آن گف ــگیری و درم ــم  در پیش تحری
طــور دقیــق نمی دانــم کــه تحریم هــا اثــری 
ــد-19  ــاری کووی ــان بیم ــا درم ــگیری ی در پیش
داشــته باشــند یــا خیــر. در واقــع نخســتین 
ــن  ــان ای ــا درم ــیوع ی ــا ش ــه ب ــاله در مقابل مس
بیمــاری پیــدا کــردن ویــروس  اســت کــه بــرای 
تشــخیص ملــزوم آزمایش هایــی اســت کــه 
دارد کــه  نیــاز  دســتگاه هایی  بــه  آن  انجــام 
داشــتن آنهــا بــه تحریم هــا ربطــی نــدارد و 
خاصــی  یــا  پیشــرفته  خیلــی  دســتگاه های 
هــم نیســتند. در مرحلــه بعــد بــه ماســک و 
ــم  ــاز داری ــرای پیشــگیری نی ــه ب ــزات اولی تجهی
ربطــی  تحریم هــا  بــه  نمی کنــم  فکــر  کــه 

ــد. ــته باش داش
وی در ایــن بــاره کــه آیــا شــیوع ایــن ویــروس 
در ایــران در مقایســه بــا اروپــا می توانــد بــا 
خطرهــای بیشــتری همــراه باشــد؟ تصریــح 
و  فرانســه  مــن  تحقیقانــی  حــوزه  کــرد: 
ــران  ــه ای ــم راجــع ب ــی نمی توان اروپاســت و خیل
ــات  ــام امکان ــرم تم ــه نظ ــا ب ــم ام ــت کن صحب
بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری در ایــران 

وجــود دارد.
عفونــی  بیماری هــای  بخــش  رئیــس 
همچنیــن  پاریــس  »بی شــا«  بیمارســتان 
ــا درمــان قطعــی  گفــت: پیــدا کــردن واکســن ی
در یکــی دو مــاه آینــده بــرای ایــن بیمــاری 
ممکــن نیســت و نیــاز بــه زمــان بیشــتری دارد.

ــا روش  ــان ی ــچ درم ــاه، هی ــه یزدان پن ــه گفت ب
ثابــت شــده ای بــرای ایــن بیمــاری، تــا بــه االن 

ــدارد. وجــود ن
وی توصیــه کــرد: مهمتریــن کار ایــن اســت کــه 
خونســردی خــود را حفــظ کنیــد. اگــر در تمــاس 
بــا افــراد بیمــار بوده ایــد در خانــه بمانیــد و 
ــی  ــز درمان ــه مراک ــرانه ب ــه خودس ــچ وج ــه هی ب
مراجعــه نکنیــد چــون احتمــال شــیوع بیمــاری 

ــه  ــت. در مرحل ــیار باالس ــا بس ــن مکان ه در ای
ــب،  ــد ت ــی مانن ــد در صــورت داشــتن عایم بع
ســرفه و تنگــی نفــس ماســک بزنیــد و بــدون 
تــرک خانــه بــا مراکــز درمانــی تمــاس بگیریــد 
تــا در صــورت تشــخیص، تدابیــر الزم بــرای 
قرنطینــه کــردن و درمــان شــما در نظــر گرفتــه 

شــود.

مردم عادی الزم نیست 
بزنند ماسک 

عــادی الزم  تاکیــد کــرد: مــردم  یزدان پنــاه 
نیســت ماســک بزننــد بلکــه بیمــاران بایــد 
ــران  ــه دیگ ــیوع آن ب ــا از ش ــد ت ــک بزنن ماس

جلوگیــری شــود.

کمتــر از 2درصد مبتالیان جان خود 
را از دست می  دهند

دارای  افــراد  داشــت:  اظهــار  همچنیــن  وی 
و  عروقــی  ریــوی،  قلبــی،  بیماری هــای 
ــن  ــه ای ــا ب ــرض ابت ــتر در مع ــالمندان بیش س

بیمــاری هســتند. کــودکان معمــوال بــه ایــن 
ابتــا  صــورت  در  نمی شــوند؛  مبتــا  بیمــاری 
کــه بــه نــدرت ممکــن اســت اتفــاق بیافتــد 
ــان  ــد مبتای ــت. 85درص ــاد نیس ــاری ح و بیم
ــه  ــا ب ــد آنه ــا 15درص ــد. تنه ــاد ندارن ــرایط ح ش
ــا می شــوند و  ــن بیمــاری مبت ــه ای طــور حــاد ب
کمتــر از دو درصــد آنهــا جــان خــود را از دســت 

. هنــد می د
کار  مهمتریــن  و  اولیــن  گفــت:  یزدان پنــاه 
تشــخیص ســریع و ســپس قرنطینــه کــردن 
بیمــاران مبتــا اســت. افــرادی کــه بــا ایــن 
بیمــاران در ارتبــاط هســتند بایــد ماســک بزننــد 

و مســایل بهداشــتی را رعایــت کننــد.

یورونیــوز همچنیــن نوشــت: ویــروس کرونــا 
دو  از  بیــش  کنــون  تــا  گذشــته  دیمــاه  از 
هــزار قربانــی گرفتــه اســت. تقریبــا تمامــی 
جانباختــگان از چیــن،  کشــوری کــه ویــروس از 
آنجــا شــیوع پیــدا کــرد، هســتند. چهــار نفــر نیــز 
ــن بیمــاری جــان  ــه ای ــا ب ــر ابت ــر اث ــران ب در ای
ــران بعــد از چیــن دومیــن آمــار  ــد. ای ــه  ان باخت

فوتــی کرونــا در جهــان را دارد.
ــد-19«  ــام »کووی ــا ن ــا ب ــد کرون ــاری جدی بیم
ــادی  ــته می ــال گذش ــامبر س ــاه دس ــل م از اوای
هوبــی چیــن شــیوع  اســتان  در  مــاه(  )دی 
یافــت و تاکنــون ۷5 هــزار نفــر را در ایــن کشــور 
مبتــا کــرده و جــان ۲ هــزار و ۲33 تــن را 

ــت. ــه اس گرفت

گزارش
ایرنا

رنا
 ای

س:
عک

پروفسـور »یـزدان یـزدان پنـاه« در گفـت و گـو بـا 
یورونیـوز درباره شـرایط ایـران برای مقابله با شـیوع 
ایـن بیمـاری به لحـاظ امکانـات درمانی و بـا توجه 
بـه تحریم ها و نقـش تحریم  در پیشـگیری و درمان 
آن گفـت: بـه طـور دقیـق نمی دانـم کـه تحریم هـا 
اثـری در پیشـگیری یـا درمـان بیمـاری کوویـد-1۹ 
داشـته باشـند یـا خیـر. در واقـع نخسـتین مسـاله 
در مقابلـه بـا شـیوع یـا درمـان ایـن بیمـاری پیـدا 
کـردن ویـروس  اسـت کـه بـرای تشـخیص ملـزوم 
آزمایش هایـی اسـت که انجـام آن به دسـتگاه هایی 
نیـاز دارد کـه داشـتن آنها بـه تحریم ها ربطـی ندارد 
هـم  خاصـی  یـا  پیشـرفته  خیلـی  دسـتگاه های  و 
نیسـتند. در مرحلـه بعد به ماسـک و تجهیـزات اولیه 
بـرای پیشـگیری نیـاز داریـم کـه فکـر نمی کنـم بـه 

تحریم هـا ربطی داشـته باشـد.

         در توییتر چه می گویند؟


