
به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، راه اندازی 2 مرکز تشخیص 
و درمان سرطان در جنوب استان در دستور کار قرار دارد  

صادرات خرما توجیه اقتصادی ندارد
دبیر انجمن خرما:

کرمانی ها و کسب ۶ نشان 
رنگارنگ از جام خوشه چین

فقدان مرکز بیماران 
سرطانی در جنوب استان 

ریگان نفس نمی کشد
آلودگی هوا ۲۰ برابر حد مجاز

مدیر کل میراث فرهنگی: 

 صنعت گردشگری 
روزهای سختی را می گذراند

2

4

2

2

مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

سال ها با آنفلوآنزا درگیر بودیم
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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هیچ چیز مثل 
سفر نیست

محمد لطیف کار
یادداشت مهمان

دوســت عزیــزی دارم، معتقــد اســت هیــچ چیز 
بــه انــدازه ی ســفر بــرای انســان مفیــد نیســت. 
ایــن حــرف او مــرا یــاد ایــرج افشــار پژوهشــگر 
ــا  ــم ت ــار ه ــدازد. افش ــاب می ان ــگ و کت فرهن
ــر نداشــت. امــا او  ــود دســت از ســفر ب ــده ب زن
مزیــت ســفرهایش را تنهــا بــرای خــودش نگــه 
ــر  ــه ب ــی ک ــه ی جالب ــر نکت ــه ه ــت، ب نمی داش
ــی  ــا در فرصت ــرد ت ــت می ک ــورد یادداش می خ
مناســب آن را منتشــر کنــد. بــه قــول بچه هــای 
نســل امــروز، تجربه هــای زیســته اش را بــا 

ــت. ــتراک می گذاش ــه اش ــران ب دیگ
ــی  ــه حوال ــال 75 ب ــه س ــفری ک ــار از س افش
ــه  ــاعت ن ــد: س ــته می نویس ــد کاووس داش گنب
ــراه  ــیدیم. تنگ ــراه رس ــه تنگ ــه ب ــود ک ــب ب ش
ــی بســکی اســت.  ــر غالمعل ــی دکت محــل زندگ
روســتایی در حــدود 70 کیلومتــری گنبــد... 

ــت. ــین اس ــن نش ترکم
ــت،  ــد را در جیرف ــال هایی چن ــکی س ــر بس دکت
رابــر و بافــت و دیگــر شــهرهای کرمــان خدمــت 
کــرده اســت. بیســت و چنــد ســال اســت کــه 
در گنبــد کاووس بــه حرفــه ی خــود ادامــه داده 
ــه  ــت... خان ــرده اس ــیس ک ــتان تاس و بیمارس
ــوزان  ــه دانش آم ــا ب ــرده ت ــیس ک ــدی تاس گان
ــد.  ــکنی ده ــوان س ــمند درس خ ــتعد هوش مس
ــا در  ــت ت ــرده اس ــاد ک ــوایتزر را ایج ــرای ش س
آن جــا از بیمــاران ســرطانی العــالج سرپرســتی 

ــد. ــی کنن و نگاهبان
بســکی  می دهــد:  شــرح  ادامــه  در  افشــار 
ــت  ــق طبیع ــرا عاش ــاه آورده، زی ــراه پن ــه تنگ ب
ــن  ــر ای ــش ب ــزان. ایده آل ــهر گری ــت و از ش اس
مــدار قــرار گرفتــه کــه بایــد درخــت و جنــگل و 

ــت. ــهر گریخ ــات داد و از ش ــت را نج طبیع
او کتاب خــوان و دوســتدار ورزش و اندیشــه 
ــب  ــای مناس ــوی بیت ه ــدر از مثن ــت. آن ق اس
ــما  ــا ش ــت... ب ــز اس ــه حیرت انگی ــد ک می خوان
از رومــن روالن و برترانــد راســل و ژان پل ســارتر 
و گانــدی و انیشــتین و ســخنان و آراء آنــان 
اندیشــه اش  در  مــی آورد.  میــان  صحبــت 
ــدی  ــکار گان ــی از اف ــم و امتزاج ــی دره رگه های
ــود. ــده می ش ــا دی ــل و موالن ــوایتزر و راس و ش
ــار  ــز افش ــح موج ــن  توضی ــم همی ــر می کن فک
از دکتــر بســکی کافــی اســت تــا بــه احســاس 
ــر  ــه فک ــد ک ــدان بده ــم می ــا ه و اندیشــه ی م
کنیــم او چــه اعجوبــه ی عجیــب و غریبــی 
اســت. بســکی زاده ی هشــتم بهمــن 1310 بــوده 
در مــرداد امســال فــوت می کنــد. نمی دانــم 
آدم چقــدر بایــد کتــاب بخوانــد و مدرســه بــرود 
ــدی از هســتی برســد،  ــن درک بلن ــه چنی ــا ب ت
امــا از مطلــب جانــدار و دل چســبی کــه امشــب 
ــوان »گلگشــت در  ــا عن در ســفرنامه ی افشــار ب
وطــن« خوانــدم، اوال حالــم بســیار خــوب شــد 
و خســتگی ام رفــت؛ و بعــد فهمیــدم کــه برخــی 
انســان ها مثــل ایــن دوعزیــز فرهیختــه، کالس 
لذت بخــش  و  برقــرار  همــواره  درس شــان 

اســت.
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روابط عمومی اداره آموزش وپرورش

12 تا 1323 تا 23

آگهی مزایده )اجاره(
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان جیرفــت در نظــر دارد: تعــداد 2 بــاب واحــد تجــاری  ،1بــاب پارکینــگ وکلینیــک فرهنگیــان بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده 

را بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )setadiran.ir( و بــا شــماره مزایــده 1007 ) شــماره سیســتمی ( 1007 بــه صــورت الکترونیکــی بــه اجــاره برســاند.

زمـان انتشـار درسـایت تاریـخ :11/14/ 98سـاعت :11صبح - مهلت دریافت اسـناد 
مزایـده تاریخ :  98/11/28 سـاعت :12

تاریـخ بازدیـد :  98/11/15- آخریـن مهلـت ارسـال پیشـنهاد قیمـت  تاریـخ : 
98/11/28 سـاعت :14 

زمـان بازگشـایی تاریـخ :  98/11/29 سـاعت : 9صبح   -زمان اعالم بـه برنده تاریخ 
98/11/30  :

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگـزاری مزایـده صرفـًا از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت می باشـد 
و کلیـه مراحـل فرآینـد مزایـده شـامل دریافت اسـناد مزایـده ) در صـورت وجود 
هزینـه مربوطـه ( پرداخـت تضمین شـرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسـال پیشـنهاد 
قیمـت ، بازگشـایی پـاکات ، اعـالم برنـده ، و واریز وجه مزایده در بسـتر سـامانه از 

ایـن طریـق امـکان پذیر می باشـد.
2-پیشـنهاد مـی گـردد قبـل از ارائـه پیشـنهاد از موضـوع مزایـده بازدیـد به عمل 

آورید.
3- عالقمنـدان به شـرکت در مزایده می بایسـت جهت ثبت نـام و دریافت گواهی 

الکترونیکـی ) توکن( با شـماره های ذیـل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

www. ( اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام سـایر اسـتانها ، در سـایت سـامانه
setadiran.ir( بخـش » ثبـت نـام / پروفایـل مزایـده گـر « موجـود اسـت.

4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.

6- به پیشـنهادات مبهم ، مشـروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و پیشـنهاداتی 
کـه خـارج از مهلـت قانونی ارائه شـود ترتیب اثر داده نخواهد شـد.

7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد.
8-شـماره تمـاس اداره آمـوزش وپـرورش شهرسـتان جیرفـت واحـد کارپـردازی 

03443210380:
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ایسـنا- مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه روزهای سـختی 
در صنعـت گردشـگری سـپری و تجربـه مـی شـود، گفت: 
صنعـت گردشـگری در کنـار اینکـه یـک صنعـت مهـم بـه 
شـمار می رود بسـیار شکننده اسـت و با کوچکترین تهدید 
و بحرانـی اتفاقـات غیرقابل پیش بینـی را متحمل خواهد 
شـد."فریدون فعالی" در سـمینار ایمنی،بهداشـت و محیط 
زیسـت در صنعـت هتلـداری)HSE( گفت: آنچـه که امروز 
بایـد بـه آن توجه شـود بحـث امنیت و خدماتی اسـت که 

در بخـش گردشـگری ارایه می شـود.
وی شـرکت در نمایشـگاههای ملـی و بیـن المللـی را مهم 
و ضـروری دانسـت و افـزود: اسـتان کرمـان بایـد از طریق 
تبلیغـات و بازاریابـی حرفـه ای بـه مـردم ایران و خـارج از 
کشـور معرفـی شـود، موضوعـی که در سـال های گذشـته 

کمتـر بـه آن پرداخته شـده اسـت.
دسـتی  صنایـع  و  فرهنگی،گرشـگری  میـراث  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه باید بخـش خصوصی 
در نمایشـگاه هـای داخلـی و خارجـی بـه عنـوان نماینـده 
دولـت حضـور پیـدا کنـد و ایـران بـه عنـوان کشـوری امن 
و مهمـان نـواز بـا ظرفیـت های گردشـگری متنـوع معرفی 
شـود اظهـار کـرد: امـروز ارایه خدمـات مطلوب گردشـگری 

الزمـه موفقیـت در صنعـت هتـل داری اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در خـارج از کشـور تورهای گردشـگری 
بـه مـدت دو یـا سـه سـال پیـش فـروش مـی شـوند، 
افـزود: اگـر بـه این شـیوه عمـل کنیم بدون شـک صنعت 

گردشـگری را مـی تـوان محـور توسـعه بنامیـم.
فعالـی عنـوان کـرد: اسـتان کرمـان دارای ظرفیـت هـا و 
اسـتحقاق  و  اسـت  فراوانـی  هـای گردشـگری  قابلیـت 
برخـورداری از شـرایط بهتـر در صنعت گردشـگری کشـور را 
دارد.وی بـا بیـان اینکـه بایـد جامعـه حرفـه ای هتلـداران 
اسـتان کرمـان بـا برنامـه ریـزی های مـدون و مسـتمر به 
صورت مسـتقل عمل کنـد، اظهار کرد: وظیفـه دولت فراهم 
سـاختن زیرسـاخت هـا اسـت و در فراینـد آمـاده سـازی 
تاسیسـات گردشـگری در کنـار بخـش خصوصـی خواهـد 
بـود و بـه عنـوان یـک تسـهیل کننـده عمـل خواهـد مـی 
کند.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان کرمـان با اشـاره به برگـزاری نمایشـگاه بین المللی 
گردشـگری از تاریـخ ۲3 لغایـت ۲6 بهمـن مـاه جـاری در 
تهـران، گفـت: در ایـن نمایشـگاه 350 مترمربـع فضـا بـه 
اسـتان کرمـان اختصـاص یافتـه اسـت کـه مـی تـوان از 
ایـن فرصـت برای معرفـی ظرفیت هـای تاریخـی، صنایع 

دسـتی و گردشـگری ایـن خطـه بهـره برد.
وی بـا بیـان اینکه بخش خصوصی باید به شـکل هدفمند 
در ایـن نمایشـگاه حضـور یابـد، تصریـح کـرد: حضـور در 
نمایشـگاه صرفـا پخـش بروشـور، کاتالـوگ و یـا توزیـع 
عکـس نیسـت بلکـه هـدف برگـزاری جلسـات متعـدد با 
فعـاالن صنعـت گردشـگری کشـور اسـت کـه بـدون شـک 
برگـزاری ایـن جلسـات بـه بسـته شـدن قـرارداد منتهـی 

شـد. خواهد 
فعالـی حضـور دفاتر خدمات مسـافرتی در این نمایشـگاه 
را مهـم ارزیابـی و خاطرنشـان کـرد: ایـن دفاتر مـی توانند 
رایزنـی هـای خوبـی بـا همتایان خـود در پایتخت داشـته 
باشـند و بـه ارائـه و معرفی بسـته های تبلیغاتـی بپردازند 
تـا اسـتان کرمان در طول سـال میزبان گردشـگران داخلی 

و خارجی باشـد.

رییـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی 
ــت و  ــه همـ ــت: بـ ــان گفـ ــوب کرمـ جنـ
تـــالش مضاعـــف تالشـــگران عرصـــه 
اعتبـــار  بـــا  پـــروژه   16۲ کشـــاورزی، 
ـــه  ـــان در ده ـــارد توم ـــش از ۲38 میلی بی
ــره  ــاح و بهـ ــاده افتتـ ــال آمـ ــر امسـ فجـ

ــت. ــرداری اسـ بـ
ســـازمان  رییـــس  برخـــوری  ســـعید 
کرمـــان  جنـــوب  کشـــاورزی  جهـــاد 
گفـــت:  پروژه هـــای کشـــاورزی در 7 
ــت،  ــان )جیرفـ ــوب کرمـ ــتان جنـ شهرسـ
ـــج،  ـــه گن ـــار، قلع ـــاد، رودب ـــوج، عنبرآب کهن
ـــیده  ـــام رس ـــه اتم ـــاب( ب ـــان و فاری منوج
ـــاری  ـــال ج ـــر س ـــه فج ـــام هللا ده و در ای

ــد. ــرداری می رسـ ــره بـ ــه بهـ بـ
او افـــزود: طرح هـــای قابـــل افتتـــاح 
جنـــوب  جهـــاد کشـــاورزی  ســـازمان 
و  آب  طرح هـــای  شـــامل  کرمـــان 
ـــی  ـــدات دام ـــی، تولی ـــور باغبان ـــاک، ام خ
و صنایـــع تبدیلـــی و تکمیلـــی و کســـب 

ــت. ــن اسـ ــای نویـ و کار هـ
رییـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی 
ـــار  ـــه اعتب ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــوب کرم جن
ایـــن پروژه هـــا بیـــش از ۲38 میلیـــارد 
ـــن  ـــاح ای ـــا افتت ـــت: ب ـــت گف ـــان اس توم
پـــروژه بیـــش از ۲ هـــزار نفـــر اشـــتغال 
مســـتقیم  غیـــر  و  مســـتقیم  زایـــی 

ایجـــاد خواهـــد شـــد.

وزیــر بهداشــت از مــردم خواســت کــه پرســش های 
خــود دربــاره بیمــاری کرونــا را از ســامانه تلفنــی ١٩٠ 

بپرسند.
ــه  ــت ک ــردم خواس ــی از م ــی در توئیت ــعید نمک س
ــا را از  ــاری کرون ــاره بیم ــود درب ــای خ ــش ه پرس

ــند. ــی ١٩٠ بپرس ــامانه تلفن س
مــورد  در  بهداشــت  وزیــر  هــای  توئیــت  متــن 
ــیوع  ــگری از ش ــرای پیش ــده ب ــام ش ــات انج اقدام

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــا ب ــروس کرون وی
ــامانه  ــر س ــای واگی ــاری ه ــاوره بیم ــش مش »بخ
تلفنــی 190 بــرای پاســخگویی بــه ســواالت مــردم در 
خصــوص ویــروس کرونــا راه انــدازی شــد.هموطنان 
ــی  ــالمت م ــام س ــکاران نظ ــن هم ــز و همچنی عزی
ــه صــورت  ــق ســواالت خــود را ب ــن طری ــد از ای توان
شــبانه روزی بــا کارشناســان مربــوط در میــان 

ــد.« بگذارن
نمکــی همچنیــن در توئیتــی دیگــر از ارســال پیامک 
ــر داده  ــروس خب ــن وی ــورد ای ــای آموزشــی در م ه

بــود.
»از امروز با همکاری وزیر محترم ارتباطات

@azarijahromi بســته هــای آمــوزش پیشــگیری 
ــروس  ــا وی ــه ب ــکات بهداشــتی در مقابل ــت ن و رعای
ــز  ــان عزی ــرای هموطن ــه صــورت پیامــک ب ــا ب کرون
ــر رســانه  ــم عــالوه ب ــا بتوانی ارســال خواهــد شــد ت
هــای گروهــی و جمعــی، از ایــن ظرفیــت نیــز 
بــرای آمــوزش و اطــالع رســانی بــه مــردم اســتفاده 

ــم.« کنی

خوبـی زاده بـا اعالم برگزاری جشـن های دهه فجر انقالب 
در 491 کانـون فرهنگـی هنـری مسـاجد جنوب کرمـان، 
گفـت: برگـزاری مسـابقات پیامکـی، پاسـخ بـه شـبهات 
و سـواالت مردمـی و برگـزاری مراسـم اربعیـن سـردار 

سـلیمانی از تـدارکات ایـن کانون هـا اسـت.
»مجیـد خوبـی زاده« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار گـروه 
مسـجد و کانـون هـای مسـاجد خبرگـزاری شبسـتان از 
برگـزاری جشـن های سـالگرد پیـروزی انقالب اسـالمی 
در 491 کانـون فرهنگـی هنـری جنـوب کرمان خبـر داد و 
اظهـار کـرد: همزمـان با چهـل و یکمین سـالگرد پیروزی 
انقـالب اسـالمی محافل انس بـا قرآن کریم در مسـاجد 
و کانـون هـای فرهنگی هنـری همراه با تقدیـر از خادمان 

قـرآن برگـزار می شـود.
 مدیـر سـتاد هماهنگـی کانـون هـای مسـاجد جنـوب 
کرمـان بـا اشـاره بـه برپایـی نمایشـگاه »دسـتاوردهای 
انقالب اسـالمی« در کانون های فرهنگی هنری مسـاجد 
این اسـتان، افزود: با توجه به آنکه اربعین سـردار شـهید 
سـپهبد قاسـم سـلیمانی همزمان با ۲۲ بهمن ماه اسـت 
بـه همیـن جهت برنامـه هایی نیز بـه منظور بزرگداشـت 
سـردار آسـمانی برگـزار مـی شـود کـه از جملـه مـی توان 
بـه مسـابقه پیامکـی در کانون های مسـاجد اشـاره کرد.
خوبـی زاده از تقدیـر مسـاجد و کانـون هـای فرهنگـی 
هنـری کـه بهتریـن برنامه را در ایـام هللا دهه فجـر دارند، 
خبر داد و گفت: پاسـخگویی به شـبهات دینی و سـواالت 
مـردم بـا بهـره گیـری از ظرفیـت روحانیـون، بزرگداشـت 
شـهدای ایـن منطقـه و شـهید سـردار قاسـم سـلیمانی، 
برگزاری مسـابقه پیامکی از بیانیـه گام دوم انقالب همراه 
بـا تبییـن این بیانیـه در میـان فعاالن مسـجدی از دیگر 
برنامـه هـای تدارک دیده شـده بـرای ایـام هللا دهه فجر 

انقالب اسـالمی اسـت.
 وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: بیـش از 491 کانـون 
فرهنگـی هنـری در جنـوب کرمـان فعالیـت مـی کند که 
90درصـد ایـن کانـون هـا روسـتایی هسـتند و درصـدد 
هسـتیم به مناسـبت ایـام هللا دهه فجر انقالب اسـالمی 
یـک کانـون را بـه نـام شـهید سـلیمانی در جنـوب کرمان 

افتتـاح کنیم.

 صنعت گردشگری 
روزهای سختی

 را می گذراند

افتتاح 162 پروژه کشاورزی 
در جنوب کرمان

راه اندازی سامانه 190 
برای پاسخگویی درباره 

ویروس کرونا

بزرگداشت دهه 
فجر در 491 کانون 

مسجدی جنوب کرمان

خبر

خبرخبر

دبیر انجمن خرما: 
صادرات خرما توجیه اقتصادی ندارد

افزایش 20 درصدی جمعیت 
حیات وحش استان کرمان

آمار پایین پرونده های قضائی 
رسانه های استان کرمان

ریگان نفس نمی کشد
آلودگی هوا ۲۰ برابر حد مجاز

نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت های 
صنعت کشور وجود دارد

اسـتان  خرمـای  انجمـن  دبیـر 
هـای  هزینـه  می گویـد:  کرمـان 
دیگـر  یافتـه،  افزایـش  تولیـد 
صـادرات خرمـا توجیـه اقتصادی 
نـدارد و بـه همیـن دلیل صـادرات کاهش یافته 

اسـت.
“مقـداد تکلـوزاده” در نشسـت مشـترک جمعی 
از اعضـای کمیسـیون بازرگانـی و کشـاورزی بـه 
تشـریح وضعیت خرما در سـال جاری پرداخت 
و گفـت: بارندگـی هـای بسـیار در اسـتان هـای 
بلوچسـتان، بوشـهر و خوزسـتان  سیسـتان و 
میـزان تولیـد و کیفیـت خرمـا را افزایـش داده 

است.
تکلـوزاده بـا بیـان اینکه امسـال یـک میلیون و 
۲50 هزار تن خرما در کشـور صادر شـده اسـت، 
افـزود: هزینـه های تولید افزایـش یافته، دیگر 

صـادرات خرمـا توجیـه اقتصـادی نـدارد و بـه 
همیـن دلیـل صـادرات کاهش یافته اسـت.

وی اظهـار کـرد: در حـال حاضـر 650 هـزار تـن 
خرمـا در انبارهـای کشـور وجـود دارد کـه باید تا 
پایـان سـال جاری بخش عمـده ای از آنها صادر 
شـود زیـرا حـدود 70 درصـد مصـرف خرمـا در 
بسـیاری از کشـورها اردیبهشت ماه سـال آینده 

همزمـان بـا مـاه مبارک رمضـان خواهـد بود.
دبیـر انجمـن خرمای اسـتان کرمان با اشـاره به 
اینکـه از ابتـدای پاییز تاکنون بـا کاهش قیمت 
خرمـا روبـرو بوده ایـم، تصریح کـرد: خریدهای 
توافقـی، خریدهـای تضمینـی، قیمـت گـذاری 
کنـار  در  فـروش  فصـل  ابتـدای  در  محصـول 
کاهـش قیمـت خرما باعـث می شـود مقداری 
خرما امسـال در سـردخانه ها بماند و کشاورزان 

متضرر شـوند.

مدیـر کل سـازمان محیط زیسـت 
کرمـان گفـت: در طـرح زمسـتانه 
وحـش  حیـات  سرشـماری 
اسـتان کرمـان، ظـرف بیسـت روز 
سرشـماری انجـام شـده تـا کنون، شـاهد رشـد 

آمـاری حیـات وحـش اسـتان هسـتیم.
محیـط  سـازمان  کل  مدیـر  شـاکری  مرجـان 
زیسـت کرمـان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار گروه 
اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمان، 
گفـت: بـر اسـاس سرشـماری انجـام شـده در 
اسـتان کرمان، تا کنـون تعداد سرشـماری دارای 

۲0 درصـد رشـد اسـت.
شـاکری افـزود: سرشـماری زمسـتانه حیـات 
وحـش اسـتان کرمـان هـر سـاله در بهمـن مـاه 

انجـام مـی شـود.
او بیان داشـت: سرشـماری های انجام شـده در 
اسـتان نشـان از رشـد ۲0 درصدی تعـداد حیات 

وحش اسـت.مدیر کل سـازمان محیط زیسـت 
کرمـان گفت:بـا توجـه بـه بارندگی هـای اخیـر و 
زاد و ولـد حیـات وحش، شـاهد رشـد خوبی در 

جمعیـت حیات وحش هسـتیم.
شـده  سرشـماری  کرد:گونه هـای  تصریـح  او 
شـامل، کل و بـز، قـوچ و میـش و آهـو و جبیـر 
اسـت و بیشـترین رشـد تعـداد حیـات وحـش 
سرشـماری شـده مربوط بـه منطقه پـارک ملی 
خبر در شهرسـتان بافت و دهج شهربابک است.
شـاکری اظهار داشـت: 14 درصد از مسـاحت کل 
اسـتان کرمـان تحـت حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـت.یک پـارک ملـی، چهارمنطقه پناهـگاه، 11 
منطقـه حفاظت شـده و 4 منطقه شـکار ممنوع 
تحـت حفاظت سـازمان محیط زیسـت اسـتان 

کرمان هسـتند.
سرشـماری حیات وحش کرمان از ۲0 روزگذشته 
آغاز شـده و تـا ده روز آینده ادامه خواهد یافت.

علیزاده صبح یکشـنبه در نشسـت 
هم اندیشـی پیشـگیری از جرایم 
حـوزه  در  انتخاباتـی  تخلفـات  و 
رسـانه ها بیـان داشـت: در سـتاد 
مبـارزه بـا جرایـم انتخاباتـی وظایفـی بـر عهـده 
مـا گذاشـتند کـه در ایـن راسـتا جلسـه ای بـا 
چاپخانـه داران و مؤسسـات تبلیغاتـی داشـتیم 
کـه در آن اقداماتـی کـه باید طـی دوره انتخابات 
انجـام شـود مطـرح شـد.وی افـزود: مطبوعات 
بـه عنـوان رکـن چهـارم بروکراسـی نقش مهمی 
دارنـد و انتخابـات یکـی از عرصه هایی اسـت که 
خوشـبختانه مطبوعـات و رسـانه ها بـر آن تأثیـر 
گذار هسـتند.مدیر کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
شـمال اسـتان کرمـان با بیـان اینکـه مطبوعات 
و رسـانه های اسـتان در همـه صحنه ها همیشـه 
حضـور داشـته و نقـش خـود را بـه خوبـی ایفـا 
کرده انـد، گفـت: بیـش از 300 رسـانه در اسـتان 

کرمـان در حـال فعالیـت هسـتند و پرونده های 
قضائی کمـی داریم که نشـان دهنده قانونمندی 
تصریـح کـرد:  اسـت.علیزاده  رسـانه  اصحـاب 
خوشـبختانه در ادوار مختلـف و حتـی در دوره 
انتخابـات مسـائل و مشـکالت حداقلـی را در 
رسـانه های اسـتان داشـتیم.وی افـزود: در ایـام 
انتخابـات نشـریات در بحـث رعایـت شـکلی بر 
اسـاس مشـخصات منـدرج در پروانه نشـر باید 
عمـل کننـد همچنیـن در بحـث لوگـو و محتـوا 
هـم بایـد رعایت زمینـه فعالیت نشـریه را بکنند 
بنابرایـن زمینـه نشـریه بایـد مـد نظـر باشـد در 
مباحـث محتوایـی هـم رعایـت همـه جوانـب را 
داشـته باشـند.در این جلسـه همچنیـن دادخدا 
سـاالری دادسـتان کرمـان بیـان داشـت: عـدم 
ارتـکاب جرم توسـط رسـانه ها در جهـت آرامش 
روانـی مـردم مؤثر بوده و این نجابت رسـانه های 

کرمـان را می رسـاند.

فرمانـدار ریـگان گفـت: توفـان شـن 
و گـرد و غبـار ناشـی از آن، محـور 
راه  و  چابهـار   - ریـگان  ترانزیتـی 
را  ریـگان  روسـتای   50 ارتباطـی 
مسـدود کـرد و غلظـت گرد و غبار موجـود در ریگان 
طبـق اعـالم دسـتگاه هـای پایـش آلودگی هـوا ۲0 
برابـر حـد مجاز اسـت.امین باقری روز یکشـنبه در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا از اعـزام اکیـپ های 
روسـتاهای  بـه  امدادرسـانی  منظـور  بـه  امـدادی 
گرفتـار در توفـان در ایـن شهرسـتان خبـر داد و 
بازگشـایی  بـرای  راهـداری  و  راه  پلیـس  افـزود: 
محـور ترانزیتـی ریـگان - چابهـار و 50 روسـتای 
ایـن شهرسـتان بـه ایـن مناطـق اعـزام شـده انـد.
وی اظهـار داشـت: گـرد و غبـار شـدید تاکنـون 150 
روسـتای ریـگان را در محاصـره قـرار داده و هنـوز 
اطالعـی از ایـن روسـتاها در دسـت نیسـت.باقری 
وضعیـت شهرسـتان ریـگان را بـه دلیـل افزایـش 

ذرات گـرد و غبـار در هـوا بسـیار خطرنـاک اعـالم 
کـرد و از شـهروندان خواسـت تـا فروکـش کـردن 
توفـان در منـازل بماننـد.وی اظهـار داشـت: گـرد و 
غبـار ناشـی از توفـان شـن تاکنون 100 نفـر از اهالی 
ریـگان را راهـی بیمارسـتان کـرده و تمـام مراکـز 
درمانـی ایـن شهرسـتان را در حالـت آمـاده بـاش 
قـرار داده اسـت.فرماندار ریـگان بـا بیـان اینکه هر 
لحظـه بـر شـدت توفـان شـن و گـرد و غبار کـه از 
دیـروز در ایـن شهرسـتان آغـاز شـده افـزوده مـی 
شـود تصریح کرد: توفان شـن خسـارات زیادی به 
زیرسـاخت های کشـاورزی، شـهری و عمرانی این 
شهرسـتان وارد کـرده و کارشناسـان در حـال برآورد 
خسـارت وارد آمـده هسـتند.باقری غلظـت گـرد و 
غبـار موجـود در ریـگان را طبق اعالم دسـتگاه های 
پایـش آلودگـی هـوا ۲0 برابر حد مجاز اعـالم کرد و 
اظهار داشـت: سـتاد بحـران برای دومیـن بار پیاپی 

در ایـن شهرسـتان تشـکیل شـده اسـت.

عزیزاله عصاری روز یکشـنبه نشست 
فـراوری  مجتمـع  احـداث  خبـری 
روی  و  سـرب  شـمش  تولیـد  و 
شهرسـتان کوهبنـان افـزود: یکـی از 
مشـکالت زیرسـاخت های معیـوب، کمبود اسـکله 
برای واردات و صادرات کشـور اسـت و در این زمینه 
دولـت بایـد توسـعه الزم را در نظـر بگیـرد و ما برای 

ایـن کار حمـل و نقـل ترکیبـی ایجـاد کردیـم.
وی اظهـار داشـت: 180 هکتـار زمیـن بـرای احـداث 
اسـکله ای مکانیـزه بـرای سـنگ آهـن و کانی های 
کشـور دریافـت کردیـم که بـا موفقیت انجام شـد و 
کشـتی هـا را از 70 هـزار تـن بـه 150 هـزار تـن ارتقا 
دادیـم تـا در رقابـت جهانـی و صرفـه جویـی هزینه 

حمـل و نقـل بتوانیم موفق باشـیم.
مدیرعامل شـرکت سـرمایه گـذاری توسـعه معادن 
و فلـزات ادامـه داد: کاش اقتصـاد مـا یـک شـهید 
قاسـم سـلیمانی داشـت کـه اگـر ایـن را داشـتیم 
اقتصـاد مـا همچون نیروهای مسـلح از اقتـدار ویژه 
ای برخـوردار مـی شـد.وی بیـان داشـت: شـرکت 

توسـعه معـادن و فلـزات بـه جـز مسـئولیت هـای 
اجتماعـی خـود اقدامـات بـزرگ بسـیاری از جملـه 
کنسرسـیوم اکتشاف را برای نخسـتین بار در کشور 
ایجـاد کـرد که مـی تواند حلقه مفقوده اکتشـاف در 
معـادن را جبران کند.عصاری بـا بیان اینکه در زمینه 
اکتشـاف کشـور کـم کار کردیم گفت: با اکتشـافات 
موجـود در افـق 1404 بـه بـرای تولیـد 55 میلیـون 
تـن فـوالد، 40 میلیـون تـن سـنگ آهن کـم داریم 
لـذا بایـد در اکتشـاف فعـال تـر شـویم و دولـت به 
علت شـرایط تحریم وضعیت بودجه مناسـبی برای 
سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش نـدارد لذا تشـکیل 

ایـن کنسرسـیوم برای کشـور مفیـد بود.
مدیرعامل شـرکت سـرمایه گـذاری توسـعه معادن 
و فلـزات افـزود: ارتبـاط بیـن صنعـت و دانشـگاه را 
ارتقـا دادیـم و در گل گهـر، گهـر زمیـن و چـادر ملـو 
بـا وجـود شـرکت هـای دانـش بنیـان مهندسـی 
معکـوس انجـام دادیم و شـرکتی را احـداث کردیم 
کـه روی ایـده هـا کار کنـد که انبـوه سـازی و تولید 

دهیم. انجـام 

کاروان ورزشــی اســتان کرمــان از مرحلــه 
ملــی رقابت هــای ورزشــی روســتاییان و 
عشــایر سراســر کشــور، جــام خوشــه چیــن 

ــرد. ــد ک ــگ صی ــان رنگارن 6 نش

رئیــس گــروه  زاده،  اشــرف  محســن 
و  ورزش  کل  اداره  روســتایی  ورزش 
ــک  ــن تبری ــان ضم ــتان کرم ــان اس جوان
فــرا  و  فجــر  مبــارک  دهــه  ایــام هللا 
ســالگرد  یکمیــن  و  چهــل  رســیدن 
ــالمی،  ــالب اس ــکوهمند انق ــروزی ش پی
ملــی  مرحلــه  دوره  نخســتین  گفــت: 
و  روســتاییان  ورزشــی  رقابت هــای 
عشــایر سراســر کشــور، جــام خوشــه 
شــرکت کنندگانــی  حضــور  بــا  چیــن 
ــتان  ــی اس ــه میزبان ــران ب ــر ای از سراس
برگــزار شــد.او  فــارس، شــهر شــیراز 
نفــره   19 ورزشــی  کاروان  افــزود: 
ــی و  ــکل از 4 مرب ــان متش ــتان کرم اس
رشــته های  ورزشــکار   15 و  سرپرســت 
ــی و  ــنگ مهارت ــت س ــی، هف ــاب کش طن
ــا  ــتی غالمرض ــه سرپرس ــی ب ــوب کش چ
ســرافراز  ســردار  نــام  بــا  علیخانــی 
اســالم ســردار ســپهبد "شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی" بــه ایــن رقابت هــا 

ــد. ــزام ش اع
ــا اعــالم اینکــه مســابقات  اشــرف زاده ب
چیــن  خوشــه  جــام  ســنگ  هفــت 

فــارس،  اســتان  هفــت  شــرکت  بــا 
ــدان،  ــی، هم ــان جنوب ــدران، خراس مازن
و کرمــان  غربــی  آذربایجــان  بوشــهر، 
ایــن  در  تصریــح کــرد:  برگــزار شــد، 
ــه  ــانس س ــکار ش ــر ورزش ــابقات ه مس
ــاس  ــت عب ــه در نهای ــت ک ــاب داش پرت
ــد،  ــان ش ــهر قهرم ــور از بوش ــجاعی پ ش
امیــر محمــد رجایــی از کرمــان )بافــت( 
ــن  ــت و متی ــت یاف ــام دوم دس ــه مق ب
ــام  ــی مق ــان غرب ــی از آذربایج کدخدای

ــرد. ــب ک ــوم را کس س
ــس جهانشــاهی از  ــان داشــت: یون او بی
عنبرآبــاد در رشــته چــوب کشــی آقایــان 
ــواد  ــتاد و محمدج ــکوی دوم ایس ــر س ب
تقــی زاده از بردســیر در چــوب کشــی 

ــرد. ــوان ســوم را کســب ک ســنگین عن
رئیــس گــروه ورزش روســتایی اداره کل 
ــان اســتان کرمــان گفــت:  ورزش و جوان
مریــم بوشاســب از بافــت هــم در رشــته 
نیــز دوم  چــوب کشــی ســنگین وزن 

شــد.
اشــرف زاده افــزود: مســابقات طنــاب 
جــام  ملــی  طــرح  آقایــان،  کشــی 
ــا حضــور 7 اســتان  خوشــه چیــن نیــز ب
ــان  ــه در پای ــد ک ــزار ش ــروه برگ در دو گ
اراک عنــوان قهرمانــی ایــن رقابت هــا 
داد، کرمــان  اختصــاص  خــود  بــه  را 

ــن  ــان شــد و قزوی ــب قهرم ــت( نای )باف
و خراســان جنوبــی بــه صــورت مشــترک 

ــدند. ــوم ش س
او تصریــح کــرد: در رشــته طنــاب کشــی 
ــوان هــم کــه در ســالن دراک شــیراز  بان
مرکــزی،  اســتان های  شــد،  برگــزار 
غربــی  آذربایجــان  و  فــارس، کرمــان 
بــه مقام هــای اول تــا چهــارم دســت 
داشــت:  بیــان  زاده  یافتند.اشــرف 
ورزش  و  فرهنگــی  معــاون  احمــدی 
در  جوانــان  و  ورزش  وزارت  همگانــی 
ایــن رقابت هــا از اســتان کرمــان بــه 
عنــوان پربارتریــن اســتان بــه لحــاظ 

ــرد. ــاد ک ــه ی ــب رتب کس
او گفــت: اگــر چــه در ایــن رویــداد رتبــه 
ــت،  ــاز دهــی صــورت نگرف ــدی و امتی بن
اســتان  روســتایی  ورزش  امــا کاروان 

ــکو  ــب س ــد کس ــز 100 درص ــان حائ کرم
ــدال شــد. و م

اشــرف زاده افــزود: در حاشــیه نخســتین 
دوره مســابقات ورزشــی جــام خوشــه 
چیــن روســتائیان در اســتان فــارس، 
ــاج قاســم  ــهید ح سرپرســت کاروان "ش
ــدای  ــا اه ــان ب ــتان کرم ــلیمانی" اس س
منقــش  تابلــوی  و  تندیــس  چفیــه، 
ــای  ــرافراز جبهه ه ــردار س ــال س ــه تمث ب
ــاج  ــت "شــهید ح ــت، ســرباز والی مقاوم
قاســم ســلیمانی" بــه وزیــر ورزش و 
جوانــان، مدیــر کل دفتــر توســعه ورزش 
روســتایی و عشــایری وزارت ورزش و 
جوانــان و مدیــر کل ورزش و جوانــان 
ــه  ــان ب ــالش هایش ــارس از ت ــتان ف اس
ــتایی  ــطح ورزش روس ــاء س ــور ارتق منظ

ــرد. ــی ک قدردان

ایسـنا-معاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار 
کرمـان بـا اشـاره بـه راه انـدازی 119 سـامانه ثبـت 
تخلـف عبـور و مـرور راهـداری اسـتان بـه میـزان 
53.5 میلیـارد تومـان در ایـام هللا دهـه فجـر در 
اسـتان کرمـان گفـت: اسـتان کرمـان تـا ۲ سـال 
گذشـته در بحـث دوربیـن هـای ثبـت تخلـف در 
محورهـای مواصالتـی وضعیتی خوبی نداشـت که 
خوشـبختانه با پیگیـری های اسـتاندار کرمان این 
وضعیـت در حـال بهبـود اسـت کـه انتظار مـی رود 
بـا نصـب ایـن دوربیـن ها تـا پایان سـال، اسـتان 
کرمـان بـه عنـوان دومیـن اسـتان کشـور در تعداد 
دوربیـن های ثبت تخلف در کشـور مطرح شـود و 
ایـن رونـد منفی تلفـات جاده ای در اسـتان کرمان 

همچنـان ادامه داشـته باشـد.
"سـیدمصطفی آیت اللهی موسـوی" شامگاه شنبه 
1۲ بهمـن مـاه در جمـع خبرنـگاران بـا موضـوع 
دسـتاوردهای انقالب اسـالمی در اسـتان کرمان در 
حـوزه عمرانـی، از افتتـاح و آغـاز عملیـات اجرایـی 
1006 پـروژه در بخش هـای دولتـی و غیردولتـی 
اسـتان کرمان به مناسـبت چهل و یکمیـن ایام هللا 

دهـه فجـر انقالب اسـالمی خبـر داد و عنـوان کرد: 
مجمـوع سـرمایه گذاری و اعتبـار ایـن پروژه هـا 10 

هـزار و 951 میلیـارد تومـان اسـت.
آیت اللهـی موسـوی ادامـه داد: سـال جـاری بـه 
مناسـبت ایـام هللا دهـه فجـر مجموعـا در بخـش 
دولتـی 5۲3 پـروژه افتتـاح و بهره بـرداری خواهـد 
رسـید کـه 305 پـروژه از طریـق منابـع ملـی، 163 
پـروژه از منابـع اسـتانی، 7 پـروژه از محـل منابـع 
ملـی - اسـتانی و 48 پـروژه نیـز از محـل سـایر 

منابـع تامیـن اعتبـار شـده اند.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار کرمان، 
اعتبـار پروژه هـای دولتـی قابـل افتتـاح دهـه فجر 
امسـال را 798 میلیـارد تومـان عنوان کـرد و گفت: 
397 میلیـارد تومـان از منابـع ملـی و مربـوط بـه 
305 پـروژه، ۲14 میلیـارد تومـان مربـوط به منابع 
اسـتانی، 166 میلیارد تومـان از محل اعتبارات ملی 
- اسـتانی و ۲0 میلیارد تومان از محل سـایر منابع 

تامین شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه 19 دسـتگاه اجرایـی ایـن 
5۲3 پـروژه را مدیریـت می کنند، خاطرنشـان کرد: 

در مجمـوع شـمال و جنـوب اسـتان، بیشـترین 
تعـداد پـروژه مربـوط بـه جهـاد کشـاورزی بـا ۲15 
پـروژه، منابع طبیعـی با 55 پروژه، راهـداری با 48 

پـروژه و راه و شهرسـازی بـا 41 پـروژه اسـت.
آیت اللهـی موسـوی گفـت: بیشـترین اعتبـار در 
بـه  مربـوط  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های  بیـن 
شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای بـا 166 میلیـارد 
تومـان، راهـداری اسـتان بـا 15۲ میلیـارد تومـان، 
آب و فاضـالب اسـتان بـا 70 میلیـارد تومان، جهاد 
کشـاورزی جنوب اسـتان بـا 66.9 میلیـارد تومان، 
راه و شهرسـازی اسـتان بـا 57.7 میلیـارد تومـان، 
راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان بـا 45.۲ میلیـارد 
تومـان و منابـع طبیعـی جنـوب اسـتان بـا 41.3 
میلیارد تومان اسـت.معاون هماهنگی امور عمرانی 
اسـتاندار کرمـان همچنیـن بـه توزیـع پروژه هـای 
دولتـی قابـل افتتـاح در دهـه فجـر امسـال در ۲3 
شهرسـتان پرداخـت و اظهـار کـرد: شـهرداری های 
اسـتان 93 پـروژه با 344 میلیـارد تومان را افتتاح 
خواهنـد کـرد.وی افـزود: شهرسـتان های جیرفـت 
69 پـروژه بـا 78 میلیـارد تومان، کهنـوج 47 پروژه 
بـا 166 میلیـارد تومـان، کرمـان 33 پـروژه بـا 75 
میلیـارد تومـان، رودبـار 31 پـروژه بـا ۲۲ میلیـارد 
تومـان، عنبرآبـاد ۲7 پـروژه بـا 10 میلیـارد تومـان، 
بافـت ۲5 پـروژه بـا 30 میلیارد تومـان و قلعه گنج 
۲۲ پـروژه بـا 38 میلیـارد تومـان را افتتاح خواهند 
کرد.آیـت اللهـی از احـداث پسـت 400 کیلوولـت 
کهنـوج به میـزان 104 میلیـارد تومـان، اتصال خط 
ریلـی کارخانه فـوالد زرند ایرانیان بـه خط اصلی به 
اعتبـار 46 میلیـارد تومـان، احـداث مخـزن ذخیره 
آب بردسـیر بـه اعتبـار 35 میلیـارد تومـان، تامین 
آب کهنـوج بـه میـزان 35 میلیـارد تومـان، احداث 
خـط 13۲ کیلوولـت محمدآبـاد ریـگان بـه اعتبـار 
31 میلیـارد تومـان و احـداث خـط 13۲ کیوولـت 
اسـماعیلی فاریـاب بـه اعتبار 31 میلیـارد تومان به 

عنـوان پروژه هـای بـا بیشـترین اعتبـار یـاد کرد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه راه انـدازی 119 
سـامانه ثبت تخلـف عبور و مـرور راهداری اسـتان 
بـه میـزان 53.5 میلیـارد تومـان در ایـام هللا دهـه 
فجـر در اسـتان کرمـان گفـت: اسـتان کرمـان تا ۲ 
سـال گذشـته در بحـث دوربیـن هـای ثبت تخلف 
در محورهـای مواصالتـی وضعیتی خوبی نداشـت 
کـه خوشـبختانه با پیگیـری های اسـتاندار کرمان 
ایـن وضعیـت در حـال بهبود اسـت کـه انتظار می 
رود بـا نصـب ایـن دوربیـن هـا تـا پایـان سـال، 
اسـتان کرمـان به عنـوان دومین اسـتان کشـور در 
تعـداد دوربیـن های ثبـت تخلف در کشـور مطرح 
شـود و ایـن روند منفی تلفات جاده ای در اسـتان 

کرمـان همچنـان ادامه داشـته باشـد.
معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتاندار کرمان در 
ادامـه به آغاز عملیات اجرایـی ۲16 پروژه در بخش 
دولتـی در ایـام هللا دهـه فجـر 98 اشـاره داشـت و 
گفـت: از این تعـداد 140 پروژه از طریق منابع ملی، 
60 پـروژه از محـل منابع اسـتانی، 6 پـروژه از محل 
اعتبـارات ملـی – اسـتانی و 10 پـروژه نیـز از سـیار 

منابـع تامین اعتبار شـده اند.
آیت اللهـی موسـوی اظهار کـرد: از دیـدگاه اعتباری 
نیـز مجموعـا 597 میلیـارد تومان اعتبار بـرای ۲16 
پـروژه منظور شـده که 117 میلیـارد تومان آن ملی، 
96 میلیـارد تومـان اسـتانی، 377 میلیـارد تومان 
ملـی - اسـتانی و 6.6 میلیـارد تومـان آن سـایر 

منابع اسـت.
و  اجرایـی  دسـتگاه  کـرد:11  تصریـح  وی 
شـهرداری های اسـتان ایـن ۲16 پـروژه را معرفـی 
کرده انـد کـه بیشـترین پـروژه مربـوط بـه بنیـاد 
مسـکن بـا 1۲8 پروژه، کمیتـه امـداد امام خمینی 
)ره( بـا ۲3 پـروژه، شـهرداری های اسـتان بـا ۲۲ 
پـروژه و راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای بـا 10 

پـروژه اسـت.

کرمانی ها و کسب ۶ نشان 

رنگارنگ از جام خوشه چین

راه اندازی ۱۱۹ سامانه ثبت تخلف 
عبور و مرور در استان
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نــگاه زن بــه دســت هــای کوچــک بهــار خیــره شــده بــود، 
ــر نشســته و انتظــار کشــیده  ــروی دکت ــه روب ــی ک از زمان
بــود تــا جــواب را بخوانــد و بــه او بگویــد، مــورد خاصــی 
ــن  ــر ای ــا دکت ــود، ام ــته ب ــاعت گذش ــد س ــت، چن نیس
ــچ  ــر هی ــر، دیگ ــای دکت ــرف ه ــد از ح ــه و او بع را نگفت
ــی  ــدن ۲5 کیلوی ــک  ب ــور ی ــه ط ــر چ ــود، آخ ــنیده ب نش
خانــه ســرطان شــده اســت، چــه طــور ســرطان بــه 
ــر دختــرک  ــود،  تصوی ــار او را انتخــاب نکــرده ب جــای به
ــود،  ــه ب ــش ریخت ــره اش زرد و موهای ــه چه ــی ک در حال
ــا  ــرک ب ــود، دخت ــش ب ــم های ــوی چش ــه جل ــر لحظ ه
عروســکش بــازی مــی کــرد غافــل از اینکــه چنــد ســاعت 
پیــش آوار ســرطان بــر زندگــی خانــواده اش ریختــه 
ــداد  ــاالنه تع ــه س ــی ک ــاری خطرناک ــرطان بیم ــود. س ب
ــا توجــه  ــه کام مــرگ مــی کشــاند و حتــی ب زیــادی را ب
ــوز آنقــدر ایــن بیمــاری  ــه پیشــرفت هــای پزشــکی هن ب
ــال آن  در جامعــه بســیار  ــرس از ابت ــه ت ــار اســت ک مرگب
ــان  ــدم اطمین ــان و ع ــاال درم ــای ب ــت، هزینه ه ــاد اس زی
از موثــر بــودن درمــان هــا، یکــی از دغدغــه هــای اصلــی 
بیمــاران و خانــواده هــای مبتــال بــه ســرطان اســت.
دکتــر خیرخــواه معــاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــه  جیرفــت در مــورد مرکــز ســرطان در جنــوب اســتان  ب
کاغــذ وطــن گفــت: مرکــز انکــوژی و شــیمی درمانــی  در 
جنــوب اســتان وجــود نــدارد، بیمــاران مبتــال بــه ســرطان 

ــا  ــزد ی ــه ی ــرای درمــان ب ــوب اســتان معمــوال ب اهــل جن
کرمــان مــی رونــد امــا مــا در ســامانه آمــار آنهــا را ثبــت 
ــد:  ۲  ــادآور ش ــه ی ــواه در ادام ــر خیرخ ــم .دکت ــی کنی م
مرکزبــرای بیمــاران ســرطانی مصــوب شــده کــه یکــی در 
کهنــوج و دیگری در جیرفت اســت ایــن ۲ مرکز غربالگری 
ــوج  ــد، در کهن ــده ان ــم ش ــار ه ــن اعتب ــه تامی ــتند ک هس
ایــن پــژوه بــه نیمــه رســیده ولــی هنــوز تکمیــل نشــده و 
در جیرفــت هــم تغییــر کاربــری داده اســت. بــرای اینکــه 

مرکــز شــیمی درمانــی راه انــدازی شــود مســتلزم وجــود 
متخصــص انکولــوژی و فــوق تخصــص خــون اســت.  بــه 
ــتان و  ــوب اس ــوزه جن ــرطان در ح ــار س ــی  آم ــور کل ط
ــی از  ــه یک ــت  ک ــده اس ــتر ش ــور  بیش ــه در کل کش البت

دالیــل ایــن افزایــش در حــوزه  جنــوب، ایــن اســت کــه 
پیــش از ایــن غربالگــری  کامــل صــورت نمــی گرفــت و 
بیمــاران بــه ایــن تعــداد شناســایی و ثبــت نمــی شــدند 
ــر  ــه روزت ــر و ب ــال ت ــاران فع ــت بیم ــون ســامانه ثب و اکن
اســت.البته ایــن افزایــش تعــداد در کل دنیــا بــی تاثیــر 
ــت. ــری  نیس ــای غربالگ ــتگاه ه ــای دس ــرفت ه از پیش

آمار ســرطان در جنوب، هم سطح با آمار 
کشوری 

ــتان  ــرطان پس ــه س ــن ک ــان ای ــا بی ــواه ب ــر خیرخ دکت
ــت،گفت:  ــتان اس ــوب اس ــرطان در جن ــن س ــایع تری ش
ــتات   ــی و پروس ــت، گوارش ــرطان های پوس ــد از آن س بع
ــه  ــی ک ــورد خدمات ــواه در م ــت. خیرخ ــه اس ــا ری و نهایت
در مــورد بیمــاری ســرطان در جنــوب اســتان انجــام مــی 
شــود، گفــت: در جنــوب اســتان غربالگــری ســطح یــک 
ســرطان انجــام مــی شــود بــه طــور مثــال غربــال گــری 
ســرطان هــای گوارشــی کــه در مراکــز و خانــه هــای 
بهداشــت انجــام مــی شــود وکســانی کــه مشــکوک  
بــرای  بــه متخصــص معرفــی مــی شــوند  هســتند 
ســرطان هــای بانــوان هــم همیــن تســت هــا انجــام مــی 
شــود و بیــش از 60 هــزار نفــر در ایــن بــاره معاینــه شــده 
انــد. غربالگــری ســرطان پســتان بــه صــورت رایــگان در 
ــارت  ــت نظ ــالمت تح ــع س ــات جام ــز خدم ــه مراک کلی
ــود. ــی ش ــام م ــت انج ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــابقه  ــون س ــی همچ ــد: عوامل ــادآور ش ــواه ی ــر خیرخ دکت
فامیلــی ابتــال بــه ســرطان پســتان بــه خصــوص در مــادر، 
خواهــر یــا دختــر، ســابقه ســرطان پســتان در خــود فــرد، 
ســن اولیــن زایمــان بیشــتر از 35 ســال، نازایــی، بلــوغ 
ــگی،  ــس از یائس ــی پ ــررس، چاق ــگی دی زودرس، یائس
ــب  ــینه موج ــه س ــه قفس ــاد ب ــعه زی ــش اش ــابقه تاب س
ــی شــوند.  ــه ســرطان پســتان م ــال ب ــر ابت ــش خط افزای
خیرخــواه بــا بیــان ایــن نکتــه کــه امــکان دارد رســانه ای 
ــار  ــده باشــد، آم ــران کنن ــق ســرطان نگ ــار دقی ــردن آم ک
ســرطان هــای مختلــف در جنــوب اســتان را تقریبــا هــم 
ــاون بهداشــت  ــه مع ــه  گفت ــا کشــور دانســت. ب ســطح ب
دانشــگاه  علــوم پزشــکی جیرفــت، ســرطان دومیــن 
ــی  ــواه یک ــت.  خیرخ ــران اس ــر در ای ــرگ و می ــل م عام
از دالیــل شــیوع ســرطان پوســت در جنــوب اســتان 
ــار  ــن آم ــل ای ــی از دالی ــاب یک ــرض آفت ــت: در مع گف

اســت. ســاالری معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه  ــاران ســرطانی ب ــای بیم ــورد داروه ــم در م ــت ه جیرف
کاغــذ وطــن گفــت: فعــال 57  بیمــار ســرطانی در جنــوب 

اســتان از مراکــز دانشــگاه  علــوم پزشــکی جیرفــت  
ــان  ــه درم ــی بقی ــد. ول ــی کنن ــت م ــدر دریاف داروی مخ
را در کرمــان یــا دیگــر شــهرها  انجــام مــی دهنــد.

شایع ترین سرطان ها در کرمان
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــه مع ــه گفت ب
کرمــان بــر اســاس آخریــن آمــار ایــن دانشــگاه از شــایع 

تریــن ســرطان هــا در اســتان، ســرطان پســتان، پوســت، 
ــای  ــرطان ه ــان و س ــن زن ــزرگ در بی ــد و روده ب تیروئی
مثانــه، پوســت، ریــه و حنجــره در میــان مردان بیشــترین 

آمــار را دارنــد. ســید وحیــد احمــدی طباطبایــی بــه ایســنا  
ــه مجموعــه بیمــاری هــای گفتــه مــی  گفــت: ســرطان ب
شــود کــه در آن یکــی از ســلول های بــدن، در اثــر عوامــل 
ــر غیرطبیعــی و بیــش از  ــا تکثی ــف، دچــار رشــد ی مختل
حــد مــی شــود.وی افــزود: ایــن فرآینــد در نهایــت منجــر 
ــد  ــف مانن ــرق مختل ــود و از ط ــور می ش ــد توم ــه تولی ب
ــه قســمت های دیگــر بــدن نیــز ســرایت  خــون و لنــف ب
می کنــد کــه بــه ایــن پدیــده متاســتاز مــی گوینــد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان عنــوان 
ــی  ــاق م ــاال اتف ــنین ب ــاری بیشــتر در س ــن بیم ــرد: ای ک
افتــد.وی امــا در ادامــه گفــت: احتمــال بــروز ســرطان در 
ــرطان  ــی س ــود دارد و برخ ــنی وج ــای س ــروه ه ــه گ هم
ــی  ــده مــی شــود.احمدی طباطبای ــز دی ــال نی ــا در اطف ه
ــه  ــی ب ــورت اختصاص ــه ص ــا ب ــرطان ه ــد: س ــی گوی م
ــی  ــت شناس ــای باف ــش ه ــت در بخ ــیله پاتولوژیس وس
و پــس از رنــگ آمیــزی تشــخیص داده مــی شــود.

ــروز  ــزان ب ــار کشــوری می ــن آم ــق آخری ــه او طب ــه گفت ب
خــام ســرطان در بیــن مــردان ایرانــی 86/149 و در بیــن 
زنــان ایرانــی90/13۲ در صــد هــزار نفــر اســت.وی افــزود: 
ــه ترتیــب معــده،  ــی ب ــج ســرطان شــایع مــردان ایران پن
پوســت، پروســتات، ســرطان روده بــزرگ و مثانــه اســت.

ایــن آمــار در بیــن زنــان ایرانــی عبــارت اســت از ســرطان 
پســتان، روده بــزرگ، پوســت، تیروئیــد و ســرطان معــده.

40 درصد ســرطان ها قابل پیشگیری است
بــر اســاس اســناد ســازمان بهداشــت جهانــی از 40 
ــه  ــگیری کرد.البت ــوان پیش ــی ت ــا م ــرطان ه ــد س درص
ــر در  ــتند، اگ ــگیری نیس ــل پیش ــه قاب ــم ک ــواردی ه م
ــر بخشــی  ــه اث ــه ب ــگاه امیدواران ســایه خــود مراقبتــی، ن
ــع،  ــه موق ــه ب ــی و مراجع ــای تشــخیصی، درمان روش ه
پذیرتــر  درمــان  شــوند،  داده  تشــخیص  هنــگام  زود 
ــروز  ــالدی ب ــا ســال ۲030 می هســتند.گفته مــی شــود ت
ــش از 70  ــود.که بی ــی ش ــر م ــان دو براب ــرطان در جه س
درصــد ایــن افزایــش بــروز و مــرگ و میــر در کشــورهای 
بدانیــد،  نیســت  می دهد.بــد  رخ  توســعه  حــال  در 
ســرطان دومیــن عامــل مــرگ بعــد از بیماری هــای 
ــت  ــام ثب ــاس نظ ــت.بر اس ــا اس ــی در دنی ــی عروق قلب
مــرگ کشــور نیــز ســرطان در حــال حاضــر ســومین 
ــود. ــی ش ــوب م ــور محس ــر در کش ــرگ و می ــل م عام

دکتر خیرخواه با بیان این که سرطان پستان شایع 
ترین سرطان در جنوب استان است،گفت: بعد از آن 
سرطان های پوست، گوارشی و پروستات  و نهایتا ریه 
است. خیرخواه در مورد خدماتی که در مورد بیماری 
سرطان در جنوب استان انجام می شود، گفت: در 

جنوب استان غربالگری سطح یک سرطان انجام می 
شود به طور مثال غربال گری سرطان های گوارشی 

که در مراکز و خانه های بهداشت انجام می شود 
وکسانی که مشکوک  هستند به متخصص معرفی 

می شوند برای سرطان های بانوان هم همین تست 
ها انجام می شود و بیش از 60 هزار نفر در این باره 

معاینه شده اند. غربالگری سرطان پستان به صورت 
رایگان در کلیه مراکز خدمات جامع سالمت تحت 

نظارت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام می شود.
دکتر خیرخواه یادآور شد: عواملی همچون سابقه 

فامیلی ابتال به سرطان پستان به خصوص در مادر، 
خواهر یا دختر، سابقه سرطان پستان در خود فرد، 
سن اولین زایمان بیشتر از 35 سال، نازایی، بلوغ 

زودرس، یائسگی دیررس، چاقی پس از یائسگی، 
سابقه تابش اشعه زیاد به قفسه سینه موجب افزایش 

خطر ابتال به سرطان پستان می شوند. 

به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، راه اندازی 2 مرکز تشخیص و درمان سرطان در جنوب استان در 
دستور کار قرار دارد  

فقدان مرکز بیماران سرطانی در جنوب استان 

بر اسـاس اسـناد سـازمان بهداشـت جهانـی از 40 درصد سـرطان هـا می تـوان پیشـگیری کرد.البته 
مـواردی هـم که قابل پیشـگیری نیسـتند، اگر در سـایه خـود مراقبتی، نـگاه امیدوارانه به اثر بخشـی 
روش هـای تشـخیصی، درمانـی و مراجعه به موقع، زود هنگام تشـخیص داده شـوند، درمان پذیرتر 
هسـتند.گفته مـی شـود تـا سـال 2030 میـالدی بـروز سـرطان در جهـان دو برابر می شـود.که بیش 
از 70 درصـد ایـن افزایـش بـروز و مـرگ و میر در کشـورهای در حال توسـعه رخ می دهد.بد نیسـت 
بدانیـد، سـرطان دومیـن عامـل مـرگ بعـد از بیماری هـای قلبـی عروقـی در دنیـا اسـت.بر اسـاس 
نظـام ثبـت مـرگ کشـور نیـز سـرطان در حـال حاضر سـومین عامل مـرگ و میر در کشـور محسـوب 

می شـود.

بـه گفتـه معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمـان بـر اسـاس آخرین آمـار این 
در  هـا  سـرطان  تریـن  شـایع  از  دانشـگاه 
اسـتان، سـرطان پسـتان، پوسـت، تیروئید و 
روده بـزرگ در بیـن زنـان و سـرطان هـای 
میـان  در  حنجـره  و  ریـه  پوسـت،  مثانـه، 
مـردان بیشـترین آمـار را دارنـد. سـید وحید 
احمـدی طباطبایـی به ایسـنا  گفت: سـرطان 
بـه مجموعـه بیمـاری هـای گفتـه می شـود 
در  بـدن،  سـلول های  از  یکـی  آن  در  کـه 
اثـر عوامـل مختلـف، دچـار رشـد یـا تکثیـر 

غیرطبیعـی و بیـش از حـد مـی شـود.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
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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 فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031901۲001780 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای جالل 
حافظی قهسـتانی فرزند بمانعلی بشـماره شناسـنامه 5 صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 114/51 متـر مربع پـالک 6۲9 اصلی 
واقع در بخش 36 کرمان به ادرس سـیرجان شـهرک امیرالمومنین)ع( دلگشا 
شـمالی 4 خریداری از مالک رسـمی آقای محمد ابدالی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الف 589
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/۲9

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/11/14
محمد آرمان 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

 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 
13986031901۲001330هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسـین مکی 
ابادی فرزند اسـماعیل بشـماره شناسـنامه 54 صادره از سیرجان در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت484/64 متـر مربع پـالک 3013اصلـی  واقع در 
بخـش 36 کرمـان بـه ادرس سـیرجان مکـی اباد اراضـی فیروز ابـاد خریداری 
از مالـک رسـمی اقـای علـی مظفری محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف 616
 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/14
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/۲9

 محمدآرمانپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصر وراثت- منوجان 
خانم صدیقه قانعی فرد فرزند دادی دارای شناسـنامه 8751بشرح 
 98/11/8 9809983891۲00536مـورخ  شـماره  دادخواسـت 
توضیـح داده شـادروان محمـد صادقی فرزنـد گل محمد بشناسـنامه1473در 
تاریخ98/09/۲9در شـهرچاه شـاهی منوجان فوت شـده و وراثت منحصر حین 

الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1- صدیقـه قانعـی فـرد فرزنـد دادی ت ت :1353/4/۲ش ش 8751ش م 

31600877۲7)همسـر متوفی (
م  1377/4/16 ش ش –ش  ت  محمـد ت  فرزنـد  صادقـی  مطهـره   -۲

3150490431
م  ش   1381/9/19 ت  ت  محمـد  فرزنـد  صادقـی  صالـح   محمـد   -3

31506516۲1
4- محسن صادقی فرزند محمد ت ت 1386/3/۲9ش م 608-0۲44578

م  ش   139۲/10/۲8 ت  ت  محمـد  فرزنـد  صادقـی  فاطمـه   -5
متوفـی( 60803۲7635)فرزنـدان 

6- زینـب صادقـی چـاه شـاهی فرزنـد رضـا ت ت 1336/9/3 ش ش 
305ش م 60895600۲۲)مـادر متوفی(لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه 
هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه 
از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر 
خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان – م الف :50

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 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031901۲001146 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسـین مکی 
ابادی فرزند اسـماعیل بشـماره شناسـنامه 54 صادره از مرکزی در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 691/58 متـر مربع پـالک 3013 اصلـی واقع در 
بخـش 36 کرمـان بـه ادرس سـیرجان مکـی اباد اراضـی فیروز ابـاد خریداری 
از مالـک رسـمی اقـای علـی مظفری محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف 617
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/۲9

محمدآرمانپور -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031906۲00065۲هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلباف تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای احمد سـامانی 
زاده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1 صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب  
مخروبـه به مسـاحت ۲58/45مترمربع پالک 1 فرعـی از 1558-اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 1558-اصلـی واقع در گلباف کفگان محله دشـتوئیه 
خریداری از مالک رسـمی اقای حسـین فندقاعی محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/ الـف 155۲
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/۲9

محمد مقصودی-رییس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی حصر وراثت-قلعه گنج 
آقـای جـواد راه گل فرزنـد محمـود دارای شناسـنامه8۲6 بشـرح 
دادخوست شـماره9809983888100658مورخ 98/11/3توضیح داده 
شـادروان خانـم سـکینه خنیاگر فرزنـد غالمرضا بشناسـنامه 913در 
تاریخ  1387/6/۲4 در شـهر قلعه گنج شـمزان جهادفوت شـده و وراثت منحصر 

حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-حمزه راه گل به شماره ملی 315014587فرزند متوفی  

۲-عباس راه گل به شماره ملی 3161193644فرزند متوفی  
3-ملوک راه گل به شماره ملی 3160۲49859فرزند متوفی  
4-رقیه راه گل به شماره ملی 31603۲7183فرزند متوفی  

5-قاسم راه گل به شماره ملی 3160۲4983۲فرزند متوفی  
6-پیروز راه گل به شماره ملی 31603۲7175فرزند متوفی  
7-مختار راه گل به شماره ملی 3160۲49840فرزند متوفی  

8-خیرنساء راه گل به شماره ملی 3161193636فرزند متوفی  
9-زهـرا راه گل بـه شـماره ملـی 3150379415فرزنـد متوفـی  10-جـواد راه گل 
بـه شـماره ملـی 3160۲43540فرزنـد متوفـی  11- عالیـه راه گل بـه شـماره ملی 
31500۲۲975فرزنـد متوفـی 1۲-ربابه راه گل به شـماره ملـی 3161۲64169فرزند 
متوفـی 13- محمـودراه گل بـه شـماره ملـی 316005۲796)همسـر متوفـی (لذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت 
یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر 
خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود 

از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر  شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

توزیع ۱۱ میلیون پاکت شیر 
در مدارس استان کرمان

شب شعری به یاد سردارسلیمانی 
برگزار می شود 

و  آمـوزش  پشـتیبانی  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
پـرورش اسـتان کرمان، گفـت: قریب به یـازده میلیون 
پاکـت شـیر بـا اعتبـاری بالغ بـر 175 میلیارد ریـال در 
سـال تحصیلی جاری در مدارس اسـتان کرمان توزیع 
می شود.سـید قـوام رضـا میرحسـینی معاون توسـعه 
مدیریت وپشـتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان 
کرمـان صبـح امـروز در کمیته اسـتانی شـیر مـدارس 
نسـب  اسـکندری  احمـد  بـا حضـور  اسـتان کرمـان 
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان بـا بیـان 
اینکه توزیع شـیر در 8 اسـتان محروم کشـور با مصوبه 
ابالغـی از سـوی دفتـر ریاسـت جمهـوری بـه وزارت 
آمـوزش و پـرورش انجام می شـود، گفت: توزیع شـیر 
در اسـتان کرمـان در گروه هـای هـدف دانـش آمـوزان 
و کارکنـان شـاغل در دوره ابتدایـی دولتـی و غیردولتی 
و متوسـطه دوره اول دولتـی و غیـر دولتـی و مـدارس 
شـبانه روزی کـودکان بـی سرپرسـت تحـت پوشـش 
سـازمان بهزیسـتی و همچنیـن پیـش دبسـتانی های 
ضمیمـه همزمـان مـدارس ابتدایـی دولتـی اسـتان 
ترویـج فرهنـگ  اینکـه  بیـان  بـا  انجـام می شـود.او 
مصـرف شـیر در بیـن دانش آمـوزان و ارتقـاء سـطح 
سـالمت دانش آمـوزان و همچنین تامیـن میان وعده 
مناسـب غذایـی بـرای دانش آمـوزان از اهـداف اصلـی 

برنامـه شـیر مـدارس اسـت، افزود: سـالمت جسـمی 
دانش آموزان و همچنین موارد بهداشـتی شـیر مدارس 
باید توسـط دانشـگاه علوم پزشـکی استان و همچنین 
اداره کل اسـتاندارد اسـتان و دستگاه های عضو کارگروه 
شـیر مـورد توجـه جـدی قـرار بگیرد.سـید قـوام رضـا 
میرحسـینی بـا بیـان اینکـه توزیـع شـیر مـدارس در 
ایـن مرحله در مناطق جنوب اسـتان مدنظـر آموزش و 
پرورش اسـتان کرمان اسـت، بیان کـرد: هدف آموزش 
و پـرورش توزیـع شـیر با کیفیت بـرای دانـش آموزان 

است.
و  آمـوزش  پشـتیبانی  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
پـرورش اسـتان کرمـان بـر نظـارت جـدی بـر کیفیت 
شـیر در مـدارس اسـتان تاکیـد کـرد و گفـت: بیش از 
11 میلیـون پاکت شـیر با اعتباری بالغ بـر 175 میلیارد 
ریـال در مـدارس اسـتان کرمـان در سـال تحصیلـی 

جـاری توزیـع خواهـد شـد.
او بـا بیـان اینکه بر اسـاس دسـتورالعمل ارسـالی باید 
60 نوبـت شـیر در مـدارس اسـتان توزیـع شـود که در 
ایـن مرحلـه با اعتبـار موجود قریب بـه ۲۲ نوبت توزیع 
خواهـد شـد، عنـوان کـرد: در سـال تحصیلـی جـاری 
بیش از 500 هزار دانش آموز در مدارس سراسـر اسـتان 

از شـیر مـدارس اسـتفاده می کنند.

حمـدهللا فاریابـی گفت: شـب شـعری بـه یاد سـردار 
سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی در نگار خانه موسسـه 
فرهنگـی و هنـری یادمـان والیـت جیرفت برگـزار می 
شـود. بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از 
کرمـان جنـوب، »حمـدهللا فاریابـی« گفـت: 14 بهمن 
سـال جاری شـب شـعری به یاد سـردار دل ها حاج 
قاسـم سـلیمانی در نـگار خانـه موسسـه فرهنگـی و 
هنـری یادمـان والیـت جیرفت برگزار می شـود. مدیر 

موسسـه فرهنگـی هنـری یادمـان والیـت جیرفـت، 
بیـان داشـت: ایـن شـب شـعر بـا هـدف زنـده نگـه 
داشـتن یـاد و خاطـره سـردار دل هـا برگـزار خواهـد 
شـد.وی بـا اشـاره بـه ایـن که شـب شـعر سـردار دل 
هـا بـا همـکاری انجمـن شـعر جنـوب کرمـان برگـزار 
مـی شـود، ابراز داشـت: این شـب شـعر بعـد از اقامه 
نماز مغرب و عشـا و با حضور شـاعران و نویسـندگان 

جنـوب کرمـان برگـزار خواهد شـد.
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674 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 بهمــن   14   دوشــنبه 

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

در جستجوی زمان از دست رفته 

در جســتجوی زمــان از دســت رفتــه نوشــته مارســل پروســت، بلندتریــن 
رمــان جهــان اســت کــه در ایــران بــا ترجمــه مهــدی ســحابی منتشــر شــده 
اســت. کتــاب اول ایــن مجموعــه بــرای اولیــن بــار در ســال 1369 بــه بــازار 
آمــد. کتاب هــای دیگــر نیــز بــه تدریــج ترجمــه و چــاپ شــد و بــا انتشــار 

کتــاب آخــر، ایــن مجموعــه ســرانجام در ســال 1378 کامــل شــد.

ــروس  ــه کروناوی ــال ب ــد ابت ــورد جدی ــن در روز گذشــته  ۲590 م در سراســر چی
ــه 14 هــزار و 380 نفــر رســانده  تاییــد شــده کــه تعــداد مجمــوع مبتالیــان را ب

isna.newsــه ــت.  از صفح اس
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ِ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

فیلم بی خوابی
آل پاچینو : گاهی معمولی ترین و 
ابتدایی ترین داشته های زندگی 

آدم ها ، می شه بزرگترین حسرت زندگیت!

دیالوگ

معرفی

آگهی مناقصه عمومی - مرحله دوم
شرح مناقصه: عملیات عمرانی شهری

مناقصه گذار: شهرداری سیریز
موضـوع مناقصـه: اجـرای آسـفالت معابـر شـهر سـیریز بـه مقـدار تقریبی 

50000مترمربـع
محل اجرا: استان کرمان، بخش یزدان آباد، شهر سیریز

مبلـغ و نـوع تضمین شـرکت در مناقصـه: ارایه ضمانت نامـه بانکی معتبر یا 
واریـز وجـه نقـد بـه شـماره حسـاب 010۲7۲3178001 بانک ملی شـهرداری 
سـیریز به میزان 5 درصد کل برآورد)پس از اعالم برنده و مبلغ کارشناسـی 

شـده دسـتگاه نظارت واریز گردد.(
- زمـان فـروش اسـناد و محـل دریافـت: از تاریـخ درج آگهـی98/11/14 تا 

پایـان وقـت اداری روز یکشـنبه98/11/۲0
-محـل دریافت اسـناد مناقصـه و نمونه قـرارداد: دفتر فنی شـهرداری واقع 

در بخشـداری یزدان آباد
بـه شـماره حسـاب  ریـال  مبلـغ ۲000000  واریـز   : - نحـوه خریـد اسـناد 

سـیریز شـهرداری  ملـی   010۲7۲3178001
محـل تحویـل پاکت هـا: حداکثر تـا پایـان وقـت اداری98/11/۲0 دفتر فنی 

ناظر شـهرداری واقع در بخشـداری یـزدان آباد
- تاریخ و سـاعت بازگشـایی پاکت ها : 98/11/۲1 ساعت 9 صبح محل دفتر 

فنی بخشـداری یزدان آباد

شرایط شرکت در مناقصه:
1- داشـتن حداقـل رتبـه 5 راهسـازی از مراجـع ذیصـالح و گواهینامـه 

صالحیـت پیمانـکاری معتبـر تحویـل دفتـر فنـی نماینـد.
۲- نفرات اول و دوم و سـوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند سـپرده 
آنهـا ضبـط و وصـول خواهد شـد. ضمنا نفـر اول از زمان اعالم بـه وی 3 روز 
فرصـت دارد تـا نسـبت به ارایه مـدارک و عقد قرار داد بـه دفتر فنی مراجعه 
کنـد در غیـر ایـن صـورت کار به نفـر دوم مناقصه و در صـورت عدم همکاری 
نفـر دوم بـه نفر سـوم واگذار می شـود و هیـچ یک از نفرات حـق اعتراضی 

داشت. نخواهند 
3- برنـده مناقصـه ملـزم بـه واریـز وجه نقد در حسـاب سـپرده شـهرداری 
سـیریز و یـا ارائـه ضمانت نامه بانکی بـه میزان 10 درصد مبلـغ کل به عنوان 
حسـن انجـام تعهـدات می باشـد که پـس از تحویـل موقت پـروژه عودت 

داده خواهد شـد.
4- شـهرداری در رد یـا قبـول یـک یـا تمـام پیشـنهادات مختار اسـت و در 

اینصورت سـپرده توسـط شـهرداری مسـترد خواهد شـد.
5- در کلیه مراحل قرارداد ها شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود.

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس: سـیریز، خیابـان شـهید حسـین عبـاس زاده، شـهرداری سـیریز 

03433443935

شهرداری سیریز

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای   
دوم )همراه با ارزیابی کیفی(

نوبت 

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

۲098000۲8۲0000۲7
بهسازی و تعریض ابنیه فنی محور نودژ-

بچگان)تجدید(
3،993،776،569

ضمانت نامه 
بانکی )مطابق با 
فرمت ارایه شده 
در اسناد( _ اصل 
فیش واریز نقد

راهداری199,688,8۲898

۲098000۲8۲0000۲8
چاله پرکنی و ماسه آسفالت محور قلعه 

گنج –جاسک محدوده کیلومتر000+45 تا 
000+60)تجدید(

راهداری98 ۲8،۲30،95۲،93۲1,411,547,647

۲098000۲8۲0000۲9
بهسازی و تکمیل تعریض )ابنیه فنی و 
عملیات خاکی( محور جیرفت –بلوک –

فاریاب کیلومتر 000+1۲ تا 46+500
97،100،941،36۲3,910,018,8۲7

راهداری 98
 راه راه آهن و باند 

فرودگاه ،98

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصات عمومـی ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـات از دریافت اسـناد مناقصات تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصات محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصات در سـامانه تاریخ 11/16/ 1398 می باشـد.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 20/ 11/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 12/05/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز سه شنبه  مورخ 12/06/ 1398
ــف : نشــانی :  ــه پاکــت هــای ال ــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــات و ارائ اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گ
اداره كل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر 5 جــاده کرمان_پایانــه بــار جیرفــت و تلفــن : 

03443352169 و   03443352139
ــام : 88969737 و  ــت ن ــر ثب ــاس : 02141934 ،  دفت ــز تم ــامانه : مرک ــت در س ــل عضوی ــام مراح ــت انج ــتاد جه ــامانه س ــاس س ــات تم اطالع

85193768

صنایع

سنگ تراشی

نمایشگاه 
بلوچ دوزی دختران مهتاب 

نمایشــگاه بلــوچ دوزی دختــران مهتــاب در شــهر 
کرمــان تــا جمعــه 18 بهمــن ادامــه داشــته و50 درصــد 
ــدگان  ــیب دی ــتغال آس ــوزش و اش ــه  آم ــروش ب از ف

ــد. ــی یاب ــاص م ــتان اختص ــتان وبلوچس سیس

تهیـه وسـایل  بـه  بیشـتر  ایـران قدیـم  در  سنگتراشـی 
کشـاورزی و آالت و ابزار شـکار و کندن پوسـت حیوانات 
اختصـاص داشـته و لـوازم سـنگی بـه دسـت آمـده از 
غـار مسـکونی کمربنـد یـا غـار هوتـو در نزدیکـی بهشـهر 
کـه متعلـق بـه 11000 تـا 8000 سـال قبل از میالد مسـیح 

اسـت نیـز داللـت بر همیـن امـر دارد.

معرفی 

اطالع رسانی سال ها با آنفلوآنزا درگیر بودیم،برای کرونا آماده ایم
مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آمادگی بیمارستان های 

کرمان در مقابله با ویروس کرونا خبر داد

ــای  ــتان ه ــه بیمارس ــان اینک ــا بی ــفیعی ب ــدی ش مه
ــد،  ــوده ان ــزا ب کرمــان ســال هــا درگیــر بیمــاری آنفوالن
ــده  ــادی دی ــی زی ــای آموزش ــکان دوره ه ــت: پزش گف
انــد و دوره درمــان ویــروس کرونــا نیــز هماننــد ســایر 

ــا اســت . ــزا ه آنفوالن
ــد و  ــل را دارن ــی کام ــا آمادگ ــت: بیمارســتان ه وی گف
هیــچ نگرانــی بــرای خدمــات بــه مــردم وجــود نــدارد.
شــفیعی بــا انتقــاد بــر حساســیت برخــی رســانه 
ــانه ای  ــی زود رس ــاری در اســتان خیل ــت: بیم ــا گف ه
می شــود، مــردم در اســتان حساســیت شــان نســبت 

ــر بیشــتر اســت. ــی دیگ ــای صنتع شــهر ه
وی افــزود: ســال هــای گذشــته در پایــان فصــل 
ــا مقایســه ای کــه انجــام میشــد،  ــزا ب اپیدمــی آنفوالن
ــا و اســتان هــای  ــا شــهر ه ــادی ب ــاوت زی ــان تف کرم

ــت. ــاری نداش ــن بیم ــه ای ــال ب ــراد مبت ــر در اف دیگ

واکسن تولید نشده است
ــت:  ــا گف ــن کرون ــود واکس ــوص وج ــفیعی در خص ش
ــد  ــوز واکســنی تولی ــد اســت هن ــروس جدی چــون وی
نشــده اســت و بــرای تولیــد واکســن چنــد مــاه زمــان 

نیــاز اســت.
ــوده  ــم ب ــال ه ــه قب ــا ک ــروس کرون ــرای وی ــزود: ب او اف
ــا در  ــاری ه ــن بیم ــد. ای ــاخته نش اســت واکســن س

ــار شــدند. ــه مه ــود ک ــی ب ــان کوتاه زم
وی در خصــوص ســاخت واکســن گفــت: مــا بــه دنبــال 
ســاخت واکســن هایــی می رویــم کــه جهان گیــر 
ــد و  ــر میکنن ــردم را درگی ــادی از م ــداد زی ــت و تع اس
تعــداد مــرگ و میــر زیــادی داشــته باشــند تــا مقــرون 

بــه صرفــه باشــد.
ــر از  ــم ت ــوش خی ــا خ ــا ه ــرد : کرون ــریح ک وی تش
ــاری  ــاال ، بیم ــن ب ــه س ــرادی ک ــتند ، اف ــزا هس آنفوالن
خــاص و یــا سیســتم بدنــی ضعیفــی دارنــد در معرض 

ــد. ــه ایــن بیمــاری ان ابتــال ب
شــفیعی بــا بیــان اینکه بیمــاری هــای ویروســی درمان 
تخصصــی ندارنــد گفــت: بیمــاری هــای ویروســی محو 
شــونده انــد ، درمــان هــای مراقبتــی و حمایتــی دارنــد 

و دارو خاصــی توصیــه نشــده اســت.
وی بیــان کــرد: هــر قــدر هــم سیســتم درمــان و 
ــر  ــرگ و می بهداشــت پیشــرفته باشــد، درصــدی از م
غیــر قابــل اجتنــاب اســت و مربــوط بــه ســیتم ایمنی و 

ــت. ــراد اس ــه ای اف ــای زمین ــاری ه بیم

هر گونه عالئمی را کرونا ندانیم
 مدیــر گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای معاونــت 
ــان  ــا بی ــان ب ــوم پزشــکی کرم بهداشــتی دانشــگاه عل
اینکــه ویــروس کرونــا یــک بیمــاری تنفســی اســت ، 
ــا اســت  ــواده کرون گفــت: ســرماخوردگی نیــز جــز خان

ــاری  ــک بیم ــه ســرماخوردگی ی ــت ک و نمی شــود گف
ــت. ــاک اس خطرن

ــای  ــاری ه ــد ســایر بیم ــم آن همانن ــزود: عالئ وی اف
تنفســی مثــل ســرماخوردگی ، آنفوالنــزا و ســایر 
بیمــاری هایــی کــه در ایــن فصــل بــروز میدهد اســت.
ــا  ــه عالمــی را کرون ــا بیــان اینکــه هــر گون شــفیعی ب
ندانیــم ، گفــت: مــا عالئــم بــارز را در کنــار نشــانه هــای 
اپیدمیولوژیــک یعنــی ســابقه تمــاس بــا مخــزن ایــن 
بیمــاری و افــرادی کــه درگیــر ایــن بیمــاری بــوده انــد 
ــا  ــاری کرون ــه شــخص بیم ــم ک ــا بدانی ــم ت می گذاری

دارد.
وی در خصــوص نبــود ایــن بیمــاری در کشــور گفــت: 
در ایــران بــه علــت نبــود حیواناتــی کــه ایــن بیمــاری را 
دارنــد در فرهنــگ غذایــی و همچنیــن کنتــرل هایــی 
کــه در خصــوص ورودی هــا بــوده اســت ایــن بیمــاری 

را شــاهد نیســتیم.
او ایــن را هــم گفت:مســافرت هــا محدود شــده اســت 

و در فــرودگاه هــا مراقبــت می شــود امــا احتمــال صفــر 
نیســت و ممکــن اســت بیمــاری ورود کند.

منشا اصلی کرونا خفاش و مارها هستند
 مهــدی شــفیعی بــا اشــاره بــه اینکــه منشــا ویــروس 
کرونــا چیــن اســت خاطــر نشــان کــرد: ویــروس 
ــده  ــردم ش ــدادی از م ــال تع ــث ابت ــه باع ــدی ک جدی
ــز آن را  ــل نی ــای قب ــا ســال ه ــه م ویروســی اســت ک
ــات اســت. ــه حیوان داشــته ایــم کــه بیشــتر مربــوط ب
وی افــزود: کرونــا یــک خانــواده بــزرگ از ویــروس هــا 
اســت کــه منشــا اصلــی آن خفــاش و مارهــا هســتند.

ــه  ــروس را ب ــن وی ــد ای ــا میتوانن ــاش ه وی گفت:خف
بقیــه حیوانــات انتقــال دهنــد و توانســتند بــه انســان 
منتقــل دهنــد و پــس از آن انســان بــه انســان منتقــل 
شــده اســت کــه باعــث ایجــاد بیماری در انســان اســت.
ــروس  ــه وی ــان ب ــتر مبتالی ــه داد: بیش ــفیعی ادام ش
ــاط  ــات در ارتب ــا حیوان ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــا اف کرون
بــوده انــد بــه ویــژه در یــوآن چیــن کــه بازارچــه فــروش 
حیوانــات زنــده وجــود دارد و از شــهر هــای مختلــف بــه 

ــد. ــد می کنن ــت و آم ــا رف آن ج
وی در خصــوص شــیوع ایــن بیمــاری بــه کشــور هــای 
ــن  ــه چی ــفر ب ــابقه س ــه س ــرادی ک ــت: اف ــر گف دیگ
ــد در  ــته ان ــی داش ــای چین ــگر ه ــا گردش ــورد ب و برخ

ــتند. ــروس هس ــن وی ــرض ای مع
وی افــزود: انتقــال انســان بــه انســان شــدید نیســت و 
شــواهدی وجــود نــدارد، البته ماهیــت آن را دانشــمندان 

نمیتواننــد دقیــق حــدس بزنند.
ــی در  ــی های ــردم نگران ــه م ــان اینک ــا بی ــفیعی ب ش
خصــوص ایــن بیمــاری دارنــد گفــت: چیــن کشــور پــر 
جمعیتــی اســت و بخاطــر همیــن مجبــور اســت تدابیــر 
ــه در  ــی ک ــت فرهنگ ــه عل ــد و ب ــام ده ــدیدی انج ش
ــد ، خــام خــواری  ــه مصــرف میکنن ــی ک ــواع غذاهای ان
ــد  ــا حیواناتــی کــه مخــزن اولیــه بیماری ان و تمــاس ب
دارنــد، ســازمان جهانــی بهداشــت نیــز ســختگیرانه تــر 

عمــل میکنــد.
ــن ، بیمــاری ســاس درســال  ــه او پیــش از ای ــه گفت ب
۲003 میــالدی در چیــن و کرونــا در خاورمیانــه بــه ویــژه 

عربســتان در گذشــته بــوده اســت.

گزارش
کرمان نو

رنا
 ای

س:
عک

شـفیعی در خصـوص وجـود واکسـن کرونـا 
هنـوز  اسـت  جدیـد  ویـروس  چـون  گفـت: 
واکسـنی تولیـد نشـده اسـت و بـرای تولیـد 

واکسـن چنـد مـاه زمـان نیـاز اسـت.
قبـال  کـه  کرونـا  ویـروس  بـرای  افـزود:  او 
هـم بـوده اسـت واکسـن سـاخته نشـد. ایـن 
بیمـاری هـا در زمـان کوتاهـی بـود کـه مهـار 
شـدند. وی در خصوص سـاخت واکسـن گفت: 
ما بـه دنبال سـاخت واکسـن هایـی می رویم 
کـه جهان گیـر اسـت و تعـداد زیـادی از مردم 
را درگیـر میکننـد و تعـداد مـرگ و میـر زیادی 

داشـته باشـند تـا مقـرون بـه صرفه باشـد.


