
به گفته رییس پایگاه انتقال خون جنوب استان، وضعیت ذخایر خونی در جنوب 
در وضعیت بحرانی است و نیاز شدیدی به اهدا خون وجود دارد

رییس روابط عمومی آموزش و پرورش کرمان:

مدارس استان کرمان در حال 
ضدعفونی شدن هستند

  آزمایش های پنج بیمار مشکوک به 
ویروس کرونا در جنوب استان منفی شد

ذخایر خون جنوب 
در وضعیت قرمز

متجاوز به حریم قلعه »سموران« متهم شد
بعد از گذشت حدود ۵ سال سرانجام شکایت های میراث فرهنگی نتیجه داد و دادگاه عنبرآباد، 

بهره بردار معدن سنگ در حریم قلعه سلجوقی سموران عنبر آباد را متهم ردیف اول دانست

رهبر انقالب، جانباختگان مراسم تشییع 
شهدای مقاومت را شهید اعالم کرد

2

3

2

3

استاندار کرمان خبر داد

راه اندازی مرکز پاسخگویی تلفنی 
درباره کرونا ویروس 
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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کرونا، در محاصرۀ 

نگرانی ها

محمود اسماعیل نیا
یادداشت مهمان

ویـروس مرگبـار کرونـا بـه ایـران رسـیده و تلفاتـش رو 
بـه افزایـش دارد. نگرانـی عمومـی نیز در حال گسـترش 
اسـت. چـرا باید نگران شـد؟ چه عواملـی موجب نگرانی 

اسـت، چـه در بخـش حکومـت و چـه جامعه؟
از حکومت شروع کنیم:

یک- فقدان سیسـتم اطالع رسـانی مورد اعتماد موجب 
نگرانـی اسـت. مردم مـی خواهند بدانند کـه واقعیت این 
بیمـاری چیسـت، چـرا و چـه موقـع بـه ایـران رسـیده و 
بـرای مقابلـه با آن چـکار باید کرد. اّما وقتی که سیسـتم 
اطالع رسـانی رسـمی فاقد شـفافیت الزم اسـت و سابقۀ 
پنهانـکاری و بـی صداقتی را هم در کارنامـه دارد؛ طبیعی 
اسـت کـه مـردم بـه خبرهـا و هشـدارها بـه دیـدۀ تردید 
نگریسـته و سـراغ دیگـر منابـع خبـری غیررسـمی و 
خارجـی برونـد. هجوم اخبار درسـت و نادرسـت و تحلیل 
هـا و توصیـه های رنگارنگ، جامعه را خسـته تر و نگران 
تـر مـی کنـد. نظـام اطـالع رسـانی رسـمی بایـد نشـان 
دهـد کـه دغدغـۀ مـردم را دارد و بـه فکر توجیـه اقدامات 

حکومت نیسـت.   
دو- ناکارآمـدی نظـام اداری و اجرایـی کشـور هـم، کـه 
خصوصـًا در مواقـع بـروز حـوادث طبیعـی مثـل سـیل و 
زلزله آشـکار شـده، موجب نگرانی اسـت. وقتی که دولت 
در زمینـۀ مدیریـت بحران های قبلـی کارنامه قابل قبولی 
نـزد افکار عمومی نـدارد، چرا مردم نگران شـیوع ویروس 
کرونـا نشـوند. اطـالع مـردم از تجربـه دیگـر کشـورها در 
مقابلـه بـا ایـن پدیـده بـه آنهـا آموختـه که چنیـن کاری 
نیازمنـد مدیریتـی یکپارچـه، جامـع و هماهنـگ اسـت 
وگرنـه بایـد منتظر افزایـش هزینه های مادی و انسـانی 

بود.         
سـه- ضعـف و نقـص نظـام پزشـکی و درمانـی کشـور 
در مواجهـه بـا پدیـده هایـی در سـطح کرونـا نیـز موجب 
نگرانـی اسـت. اگـر مـردم نسـبت به وجـود امکانـات در 
دسـترس برای تشـخیص و درمان به موقع این بیماری، 
از پرسنل کارآزموده گرفته تا دارو و تجهیزات بیمارستانی، 
اطمینـان خاطر نداشـته باشـند، نگران خواهند شـد. بله، 
بسـیاری از ایـن نقائـص و کمبودهـا در کوتـاه مدت قابل 
رفـع نیسـت و مسـائل سیاسـی مثـل تحریـم هـا یا کم 
رغبتـی دیگـر کشـورها بـرای کمـک بـه مـا نیز مزیـد بر 
علـت اسـت، ولـی این مسـائل بر میـزان نگرانـی ها می 

افزایـد کـه از آنها نمـی کاهد.  
حال سراغ جامعه برویم:

یـک- بـی اعتمـادی مـردم به حکومـت موجـب نگرانی 
اسـت. اساسـًا هر دولتی بـرای اجرای پـروژه های ملی و 
کالنـی مثل مقابله بـا کرونا نیازمند همراهی مردم اسـت 
ولـی الزمـۀ این همراهـی، اعتماد مـردم به دولت اسـت. 
بـی اعتمـادی بـه دولت نتیجـه مجموعه ای از سیاسـت 
هـا و اقدامات نادرسـت قبلی اسـت کـه در مواقع بحرانی 
نمایـان شـده و دولـت را از پشـتیبانی اجتماعـی محروم 

می سـازد.     
هـم  مـردم  خودخواهانـۀ  رفتارهـای  گسـترش  دو-   
موجـب نگرانـی اسـت. رفتارهـای آزمندانۀ مـردم در قبال 
شـیوع ویـروس کرونـا، مثل تهیۀ هرچه بیشـتر وسـایل 
پیشـگیری برای خود )ماسـک و مواد ضدعفونی کننده و 
...(، نشـان از بی اعتنایی آنها نسـبت به سرنوشـت دیگر 
اعضـای جامعـه دارد. جامعـه ای کـه در آن هـر کـس به 
دنبـال جلب حداکثـری منافع خود، ولـو به بهای تضییع 
حـق دیگران باشـد، فاقد "چسـب اجتماعی" الزم اسـت. 
در چنیـن وضعیتـی افراد نامطمئن نسـبت بـه آینده، بی 
اعتنا به سرنوشـت مشـترک اجتماعی، وارد مسابقۀ بقاء 

بـرای تضمیـن آینده می شـوند.        
سـه- جامعـۀ ضعیف و نامتشـکل فاقـد تـوان الزم برای 
مقابلـه بـا بحران هایی در سـطح کروناسـت، کـه این هم 
مایـۀ نگرانی اسـت. قـدرت و اسـتحکام درونی جامعه نه 
بـه خاطـر تعـداد جمعیت، بلکـه برخاسـته از واقعیتی به 
نام "جامعه مدنی" اسـت، یعنـی وجود نهادهای میانجی 
میـان دولـت و مـردم. احـزاب سیاسـی، نهادهای صنفی 
و تشـکل هـای داوطلبانـه ای که افـراد ذینفـع و ذیعالقه 
را گـرد خـود جمـع مـی آورنـد، بـه هنـگام بحـران مـی 
تواننـد بـا بسـیج اعضایشـان از موجودیـت جامعـه دفاع 
کننـد. پانگرفتن نهادهای مدنـی در جامعه، به عللی مثل 
بـی اعتمـادی حکومـت بـه مـردم و نگرانـی از متشـکل 
شدنشـان، موجب کاهش توان درونی جامعه می شـود. 
یـک جامعـه ضعیـف با افـراد نامتشـکل به جـای آن که 
در مواقـع بحرانی همراه و پشـتیبان دولت باشـد، طلبکار 

او خواهـد بود.       
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آگهي مناقصه عمومي                       
شماره 98/72/ع

شـركت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد" خدمات راهبری،بازرسـی ، سـرویس ، نگهداری و تعمیرات 
دسـتگاههای تهویـه مطبـوع گازی )DX(" خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی به شـركت پیمانكار واجد شـرایط 
  WWW.GEG.IR واگـذار نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی
مراجعـه و اسـناد مذکـور و دسـتورالعمل ارزیابـی كیفـی و فنـی  را بـه همراه فـرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كننـدگان از 
قسـمت - مناقصـه و مزایـده  دانلـود نمایند . مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز دوشـنبه مـــورخ 98/12/19 در 
محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانه دفتر مرکـزی تهران می باشـد. ضمنـًا بازدید از محـل اجرای 
پـروژه روز دوشـنبه مـورخ  98/12/12 بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد ، الزم به ذكر اسـت شـركت معدنی و صنعتی گل 

مدیریت قراردادها و معامالت گهـر در رد یـا قبول پیشـنهادات مختار می باشـد .
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

پذیرش ۴ ایده فناورانه در مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه جیرفت 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت خبر داد

حمیـد علیـزاده گفـت: ۴ ایـده فناورانه در مرکز رشـد 
واحدهـای فنـاور دانشـگاه جیرفت پذیرفته شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمان 
جنوب، نشسـت شـورای مرکز رشـد واحد های فناور 

دانشـگاه جیرفت برگزار شـد.
»حمیـد علیـزاده« در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه 
پذیـرش ۴ ایـده فناورانـه در مرکـز رشـد واحدهـای 
فنـاور ایـن دانشـگاه گفت: دانشـگاه جیرفـت با بهره 
گیـری از پتانسـیل عظیـم منطقـه بـه ویـژه نیـروی 
انسـانی توانمنـد و خـالق بـه سـمت پـرورش ایـده 

هـای فناورانـه و دانـش بنیـان حرکـت مـی کنـد.
 معـاون آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه جیرفـت 
افزود: یکی از مهمترین اهداف دانشـگاه که در سـند 
چشـم انداز به آن تاکید شـده اسـت، ارتباط دانشگاه 
بـا جامعه، صنعت و کشـاورزی می باشـد کـه در این 
راسـتا با راه اندازی مرکز رشـد توانسـتیم به این مهم 

بیش از گذشـته دسـت یابیم.
 وی تصریـح کـرد: دانشـگاه جیرفـت بـا بیـش از 
115 عضـو هیـات علمـی تمـام وقـت در حـوزه های 
مختلـف ظرفیـت بسـیار خوبـی بـرای پژوهـش در 
راسـتای حـل مشـکالت و معضـالت منطقـه دارد و 
ایـن مهـم نیازمنـد همـکاری سـایر دسـتگاه هـای 

اجرایـی جنـوب اسـتان کرمـان اسـت.
علیـزاده بـا اشـاره بـه جـذب ایـده هـای فناورانـه در 
مرکـز رشـد دانشـگاه جیرفـت بیان کـرد: ایـن مرکز 
آمادگـی دارد کـه از ایـده هـا و طـرح هـای فناورانه و 

دانـش بنیـان همـه اقشـار جامعـه حمایـت کند.
 استقبال از دانش آموختگان و جوانان صاحب ایده 

»حسـینی« در ادامه این نشسـت  گفت: بیش از ده 
هـا طـرح و ایده به مرکز رشـد این دانشـگاه مراجعه 
کـرده انـد که بـا پایـش و ارزیابی این ایـده ها چهار 
طـرح مـورد پذیـرش برای دوره رشـد مقدماتـی قرار 
گرفتنـد. مدیر مرکز رشـد فنـاوری دانشـگاه جیرفت 
افـزود: تعـداد زیـادی از ایده های فناورانـه دیگر نیز 

در نوبت دفاع در اواخر اسـفند هسـتند.
وی بـا بیـان این مطلب که این مرکـز به عنوان مرکز 
رشـد مـادر در شهرسـتان جیرفـت فعالیـت می کنـد 
یـادآور شـد: حـوزه فعالیـت ایـن مرکـز جامع اسـت 
و پذیـرای همـه طیـف ایـده در زمینه هـای دارویی، 

سـالمت، کشـاورزی و فنی مهندسـی می باشـد.
 حسـینی بیـان کـرد: مرکز رشـد واحد هـای فناوری 
دانشـگاه جیرفـت خدمـات مالـی، فضای اسـتقرار، 
مشـاوره، بازاریابـی را بـرای صاحبـان ایـده در قالـب 
واحدهـای فنـاور ارائـه مـی دهـد، بنابرایـن از دانش 
آموختـگان و جوانانـی که نیاز بـه همکاری و حمایت 
در راسـتای عملیاتـی کردن ایده خود دارند اسـتقبال 

می شـود.
معـاون  حضـور  بـا  نشسـت  ایـن  اسـت؛  گفتنـی 
آموزشـی پژوهشـی دانشـگاه جیرفـت، نماینـدگان 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت، سـازمان جهـاد 
کشـاورزی، اتـاق بازرگانـی و معاونـت غـذا و داروی 

دانشـگاه علـوم پزشـکی برگـزار شـد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 4

آگهی مناقصه  عمومی 
نوبت اولیک مرحله ای 

همشهریان عزیز
خانه تکانی خود را به روزهای پایانی سال موکول نکرده و به یاد داشته باشیم منابع آب شرب شهرمان محدود است.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمان
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مدیـرکل حـج و زیـارت اسـتان کرمـان از آغـاز ثبت نـام حج 
99 از روز جمعـه)9 اسـفند( جـاری خبـر داد و افزود: ثبت نام 
در شـهرهای کرمـان، زرند، رفسـنجان، سـیرجان، شـهربابک، 
انـار، بردسـیر، بـم، جیرفـت و کوهبنـان انجـام مـی شـود.
خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در  نـژاد  عـرب  محمـود 
جمعـه)9  روز  از   99 حـج  نـام  ثبـت  آغـاز  از  شبسـتان 
اسـفند( جـاری خبـر داد و افـزود: ثبـت نـام در شـهرهای 
انـار،  شـهربابک،  سـیرجان،  رفسـنجان،  زرنـد،  کرمـان، 
شـود. مـی  انجـام  کوهبنـان  و  جیرفـت  بـم،  بردسـیر، 
مدیـرکل حـج و زیـارت اسـتان کرمـان بـا تأکیـد بـر لـزوم 
و   http:// reserve.haj.ir سـامانه  در  نـام  ثبـت  پیـش 
تکمیـل اطالعـات گفـت: در اسـتان کرمـان دارنـدگان قبوض 
ودیعه گـذاری تا پایان فروردین ماه سـال 86 )سـپرده گذاری 
در یکی از شـعب بانک ملی ایران( می توانند ثبت نام کنند و 
در صـورت عدم تکمیـل کاروان ها، ثبت نام های بعدی از اول 
اردیبهشـت مـاه سـال 86 به صورت روزشـمار آغاز می شـود.
نهایـی حـج 99 هنـوز  نـرخ  اینکـه  بیـان  بـا  نـژاد   عـرب 
خواهـد  رسـانی  اطـالع  بـراه  ایـن  در  کـه  نشـده  اعـالم 
بینـی ۲5 کاروان  پیـش  بـرای حـج 99  داد:  ادامـه  شـد؛ 
اسـت. شـده  کرمـان  اسـتان  از  زائـر   500 و  هـزار   3 بـا 

مراسـم  جانباختـگان  رئیسـی  هللا  آیـت  پیگیـری  بـا 
تشـییع شـهدای مقاومـت، شـهید محسـوب مـی شـوند.
بـه گـزارش راه آرمـان، درپـی مالقـات خانـواده جانباختـگان 
حادثـه ازدحـام مراسـم تشـییع شـهدای مقاومـت بـا آیـت 
هللا رئیسـی ریاسـت محتـرم قـوه قضائیـه کـه بـا پیگیـری 
خانـواده شـهید سـلیمانی روز اربعین شـهدا در بیـت الزهرای 
در  رئیسـی  هللا  آیـت  امـروز  صبـح  شـد،  انجـام  کرمـان 
مالقـات بـا رهبـر معظـم انقـالب گزارشـی ارائـه کـرده و رهبر 
فرزانـه انقـالب ایـن جانباختـگان را شـهید قلمـداد کردنـد 
و دسـتورات الزم را خطـاب بـه بنیـاد شـهید صـادر فرمودنـد.

ــه  ــبت ب ــرادی نس ــه اف ــت: چنانچ ــکوهی گف ــین ش حس
احتــکار اقــالم بهداشــتی از قبیــل ماســک، مــواد ضدعفونــی 
کننــده اقــدام کننــد، بداننــد ایــن موضــوع در دســتور کار قرار 
ــران بســیار  ــا محتک ــی ب ــه و برخــورد دســتگاه قضای گرفت

ســخت خواهــد بــود.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان 
ــگاه  ــت دانش ــاون بهداش ــترک مع ــت مش ــوب، نشس جن
علــوم پزشــکی جیرفــت و رئیــس دادگســتری شهرســتان 
جیرفــت بــا موضــوع پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونا در 

ــزار شــد. ــن شــهر برگ دادگســتری ای
ــت: از  ــت گف ــن نشس ــب« در ای ــکوهی نس ــین ش »حس
ــوط  ــاری آن مرب ــا و بیم ــروس کرون ــه موضــوع وی ــا ک آنج
بــه حقــوق عامــه اســت بنابرایــن ایــن موضــوع در دســت 
ــم  ــه تصمی ــه کلی بررســی مــی باشــد و ضــروری اســت ک
گیری هــا و اطــالع رســانی هــا بــا ســرعت بیشــتری انجــام 

شــود.
ــرد: در  ــه ک ــت اضاف رئیــس دادگســتری شهرســتان جیرف
ایــن ارتبــاط از مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
مــی خواهیــم تــا بــا جمــع بنــدی  هر چــه ســریع تــر، اظهار 
نظرهــا در مــورد آخریــن وضعیــت بــه اطــالع مــردم رســانده 

شــود.
وی ضمــن هشــدار بــه شــایعه پراکنــان تاکیــد کــرد: انتشــار 
شــایعات موجــب تشــویش اذهــان عمومــی، ایجــاد یــاس 
ــش و  ــه آرام ــود در نتیج ــی ش ــه م ــدی در جامع ــا امی و ن
آســایش عمومــی را خدشــه دار مــی کنــد ضمــن ایــن کــه 
انتشــار ایــن اخبــار بــر اســاس قانــون، نشــر اکاذیــب و جرم 

ــود. ــوب می ش محس
ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــب اظه ــکوهی نس ش
ویــروس کرونــا در برخــی از نقــاط کشــور، ضــروری اســت 
ــالع  ــه اط ــبت ب ــا نس ــانه ه ــی و رس ــای متول ــتگاه ه دس
ــری از  ــت جلوگی ــگیرانه در جه ــات پیش ــانی از اقدام رس
ــکات  ــد و ن ــدام کنن ــروس اق ــن وی ــه ای ــردم ب ــالء م ابت
ــد و  ــا آمــوزش دهن ــه آنه بهداشــتی صحیــح و علمــی را ب
آحــاد جامعــه نیــز بایــد ایــن مــوارد را رعایــت کنند.رئیــس 
ــه افــرادی کــه ممکــن  دادگســتری شهرســتان جیرفــت ب
اســت نســبت بــه احتکار اقــالم بهداشــتی از قبیل ماســک، 
مــواد ضدعفونــی کننــده اقــدام کننــد هشــدار داد و گفــت: 
ایــن موضــوع در دســتور کار قــرار گرفتــه و برخورد دســتگاه 
قضایــی بــا محتکــران اقــالم بهداشــتی و ضــروری بســیار 
ســخت خواهــد بود.»علــی اصغــر خیرخــواه« ضمــن ارائــه 
ــان دانشــگاه  ــت درم ــات معاون ــن اقدام گزارشــی از آخری
علــوم پزشــکی در راســتای پیشــگیری از انتقــال ویــروس 
ــان  ــوب کرم ــی جن ــز درمان ــه مراک ــت: در کلی ــا، گف کرون
ــوارد  ــر م ــه اگ ــی شــده ک ــدات بهداشــتی پیــش بین تمهی

ــد. مشــکوکی دیــده شــد مشــکلی پیــش نیای
ــا  ــت ب ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوزه دانش ــه در ح ــن ک ــه ای ــاره ب اش
ــروس  ــا وی ــی از کرون ــورد مثبت ــچ م ــون هی ــت تاکن جیرف
وجــود نداشــته اســت، بیــان کــرد: 5 مــورد آزمایــش بیمــار 
ــوم  ــگاه عل ــوزه دانش ــروس در ح ــن وی ــه ای ــکوک ب مش
پزشــکی جیرفــت انجــام شــده اســت کــه نتایج آزمایشــات 

ــی اســت. ــورد خوشــبختانه منف ــر 5 م ه
وی افــزود: در شــرایط کنونــی کلیــه دســتگاه هــا و مــردم 
ــم و  ــور کنی ــه عب ــن مرحل ــا از ای ــد ت ــکاری کنن ــد هم بای
ــد و  ــه نکنن ــایعات توج ــه ش ــردم ب ــود م ــی ش ــه م توصی
ــان  ــه صــورت شــفاف بی ــزوم ب ــز را در صــورت ل همــه چی
خواهیــم کــرد و همــه مــردم را بــه رعایــت بهداشــت فــردی 

دعــوت مــی کنیــم.

9 اسفند؛ آغاز 
نام نویسی حج 99

برخورد جدی دستگاه 
قضا با محتکران اقالم 

بهداشتی و ضروری

رهبر انقالب، جانباختگان 
مراسم تشییع شهدای 

مقاومت را شهید اعالم کرد

خبر

  آزمایش های پنج بیمار مشکوک به ویروس 
کرونا در جنوب استان منفی شد

برپایی نمایشگاه عرضه محصوالت 
غذایی و صنایع دستی در کرمان

ضد عفونی اتوبوس های 
شهری در کرمان

علی اصغر خیرخـواه گفت:آزمایش 
هـای 5 بیمار مشـکوک به ویروس 
علـوم  دانشـگاه  حـوزه  در  کرونـا 
پزشکی جیرفت خوشبختانه منفی 
شـد.به گـزارش خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان از 
کرمـان جنـوب، »علـی اصغـر خیرخـواه« گفـت: 
از ۲ هفتـه قبـل در کلیـه مراکـز درمانـی جنـوب 
کرمـان تمهیدات بهداشـتی را پیـش بینی کردیم 
کـه اگـر مـوارد مشـکوکی دیـده شـد مشـکلی 
پیـش نیاید.معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفـت بـا اشـاره بـه ایـن کـه در حوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت هیـچ مـورد 
اثابـت شـده ای از کرونـا ویـروس نداشـته ایـم 
بیـان کـرد: 5 مـورد آزمایـش بیمـار مشـکوک به 
ایـن ویـروس در حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت انجام شـده اسـت که نتایج آزمایشـات 
هـر 5 مـورد خوشـبختانه منفـی اسـت.وی بـر 
رعایـت بهداشـت فـردی تاکیـد کـرد و افـزود: 

همـه چیـز را در صـورت لـزوم بـه صورت شـفاف 
بیـان خواهیـم کـرد امـا در شـرایط کنونـی همـه 
را بـر رعایـت بهداشـت فـردی دعـوت مـی کنیم.

خیرخـواه ابراز کرد: کلیه تمهیدات الزم بهداشـتی 
بـه صـورت جـدی در نظـر گرفتـه شـده اسـت و 
طـی روزهـای اخیر آمـوزش های الزم به پرسـنل 

بیمارسـتان هـا داده شـده اسـت.
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت 
افـزود: مـردم باید تنها بهداشـت فـردی را رعایت 
کننـد و موجـب ایجاد رعب و وحشـت در جامعه 
نشـوند.وی ضمـن توصیـه بـه رعایـت بهداشـت 
فـردی بیان کـرد: باید از نزدیک شـدن به افرادی 
کـه عالئـم آنفلوآنزا دارنـد، خودداری کـرده و تنها 
راه پیشـگیری از شـیوع ویروس کرونا در جامعه 
بسـیار آسـان اسـت کـه در ایـن شـرایط بایـد از 
رفـت و آمدهـای غیـر ضـرور خـود داری شـود و 
دسـتها را مرتبـا با آب و مواد شـوینده بهداشـتی 

شست و شـو داد.

نمایشـگاه محصـوالت کشـاورزی 
منظـور  بـه  دسـتی  صنایـع  و 
بـه  مـردم  آسـان تر  دسترسـی 
مایحتـاج زندگـی در قالـب حـدود 
100 غرفـه در محـل سـه راه هوانیـروز کرمان برپا 

. د می شـو
ابوطالـب انصـاری مقـدم، مدیـر عامـل مجموعه 
فرهنگـیـ  پژوهشـی و نیکـوکاری صبـا در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، گفـت: نمایشـگاه 
نـوروزی صبـا وابسـته بـه خیریـه صبا بـا مجوز 
اسـتانداری و سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
بـرای حمایـت از تولیـدات خانگـی و جلوگیـری 
از مشـاغل کاذب و بـه منظـور دسترسـی آسـان 
شـهروندان بـه مجموعه ای از محصـوالت غذایی 
و صنایـع دسـتی بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن 
ایـام نـوروز در قالب حـدود 100 غرفه مختلف در 

محـل سـه راه هوانیـروز کرمـان )روبـروی بولوار 
هوانیـروز(، جنـب تزئینـات ترنـج برپـا می شـود.
روز هـای  نمایشـگاه  ایـن  اینکـه  اعـالم  بـا  او 
دو  در  جـاری  اسـفند  دهـم  و  نهـم  هشـتم، 
شـیفت صبـح و عصـر بـه شـهروندان خدمـات 
ارائـه می دهـد، افـزود: ایـن نمایشـگاه صبح هـا 
از سـاعت 9 تـا 1۲ ونیـم و عصر هـا از 16 تـا ۲3 
شـب بـرای بازدیـد و خریـد مـردم دایـر اسـت.

انصـاری مقدم تصریح کرد: تـالش می کنیم، در 
خـالل برپایـی این نمایشـگاه، بخش بهداشـتی 
و آمـوزش خودمراقبتی در مقابـل ویروس کرونا 

نیز اضافه شـود.
او بـا اعـالم اینکـه قیمـت محصوالت ارائه شـده 
در نمایشـگاه نسـبت بـه بـازار پایین تـر اسـت، 
یادآور شـد: عوایـد حاصل از فـروش محصوالت 
بـرای تهیه بسـته معیشـتی مددجویـان خیریه 

صبـا هزینه می شـود.

مسـافر  و  بـار  حمل و نقـل  مدیـر 
شـهرداری کرمـان از ضدعفونـی کردن 
اتوبوس هـای شـهری، ایسـتگاه های 
اتوبوس و تاکسـی ها برای پیشگیری 
از ابتـالی شـهروندان بـه ویـروس کرونـا خبـر داد.

هـادی خـدادادی مدیـر حمـل  و  نقـل بـار و مسـافر 
شـهرداری کرمـان  گفـت: تاکنـون، اتوبوس هایی که 
در سیسـتم حمل  و  نقل شـهری فعالیت می کردند، 
هـر شـب نظافـت می شـدند کـه از شـب گذشـته، 
عـالوه بـر تنظیـف، ضدعفونـی اتوبوس هـا نیـز در 
دسـتور کار قرار گرفته اسـت.او با اشـاره به وجود 150 
اتوبـوس، شـامل 70 اتوبـوس متعلـق به شـهرداری 
و 80 اتوبـوس بخـش خصوصـی افـزود: ضدعفونی 
اتوبوس هـای متعلـق به شـهرداری کرمان از دیشـب 
آغازشـده اسـت.او بیان داشت: بخش خصوصی نیز 
ملزم شـده بود از شـب گذشـته اتوبوس های متعلق 
بـه خـود را ضدعفونـی کنـد؛ ضمـن این کـه بـرای 
اطمینان بیشـتر، ایـن اتوبوس ها از امشـب در محل 
ایسـتگاه اتوبوسـرانی و با نظارت سـازمان حمل و نقل 

بـار و مسـافر ضدعفونـی خواهند شـد.
مدیـر حمل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری کرمان با 
بیـان این کـه ایسـتگاه های اتوبـوس نیـز تاکنـون، 
به طور متوسـط هفته ای سـه بار توسـط این سازمان 
نظافـت می شـدند، گفـت: بـا توجـه بـه حجـم کار، 
بـا هماهنگـی شـهرداران  مناطـق پنج گانه، از شـب 
گذشـته تنظیف و ضدعفونی ایسـتگاه های اتوبوس 
پنج گانـه  مناطـق  شـهرداری های  کار  دسـتور  در 
قـرار گرفتـه اسـت.خدادادی افـزود: بنابرایـن، از 
شـب گذشـته تمـام ایسـتگاه های اتوبـوس هـر 
شـب تنظیـف و ضدعفونـی می شـود.مدیر حمـل  
و  نقـل بـار و مسـافر شـهرداری کرمـان، ضدعفونی 
تاکسـی ها بـرای پیشـگیری از ویـروس کرونـا را 
نیـز ضـروری دانسـت و گفـت: بـرای ضدعفونـی 
بـا چهـار کارواش در  نیـز،  تاکسـی های شـهری 
هماهنـگ کرده ایـم کـه  منطقـه ی شـهری  چهـار 
راننده هـای تاکسـی می تواننـد بـا حضـور در ایـن 
کارواش هـا، خـودروی خـود را به صـورت نیم بهـا 

شست و شـو و ضدعفونـی کننـد.

ایرنا - از آنجا که به گفته مسـئوالن خوشـبختانه تاکنون ویروس 
کرونـای جدیـد در این اسـتان مشـاهده نشـده اقدامـات الزم و 
اولیـه در راسـتای پیشـگیری از ویـروس جدیـد هـم در دسـتور 
کار متولیـان امـور قـرار گرفتـه و تـالش می شـود تا بـا همکاری 
بیـن بخشـی در صـورت بروز مشـکل اقدامـات عملی درمـان در 

کوتاهتریـن زمـان ممکـن به مبتالیـان احتمالی انجـام گیرد .
آنـان بـا اشـاره بـه اینکـه  برنامـه ریـزی هـای الزم برای مبـارزه 
علمـی و عملـی بـا ایـن ویـروس  در جـای جـای ایـن اسـتان 
انجام گرفته و یا در دسـت اقدام اسـت از شـهروندان خواسـتند 
کـه در ایـن ارتبـاط بـدور از هر گونـه نگرانی و تشـویش همکاری 
الزم را بـا متولیـان امـور بهداشـتی و توجـه بـه توصیه هـای آنان 

داشـته باشند .
 معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان با بیان 
ایـن موضـوع کـه اسـتان در مرحلـه پیشـگیری از ابتال بـه کرونا 

ویـروس جدیـد قـرار دارد این نویـد را به مردم اسـتان دادکه اگر 
نیـاز بـه مهار ویـروس نیز باشـد ایـن آمادگی از هر حیـث وجود 
دارد.محمدصـادق بصیـری افزود: مسـئوالن این اسـتان درصدد 
ایجـاد مرکـز تلفـن اطالع رسـانی در مورد کرونا ویروس هسـتند 
کـه ایـن مهـم تصویب شـده و پیگیری هم خواهیم کـرد که این 
مرکـز بـا همـکاری فرمانـداری و دانشـگاه علـوم پزشـکی ایجاد 
شـود تـا مـردم بتواننـد سـئواالت خـود را در مـورد بیمـاری کرونا 
مطـرح کننـد و بدانند پاسـخ هایی که دریافـت می کنند صحیح 
اسـت.وی اظهار داشـت: نشسـت مشـترک فرمانداران با روسای 
دانشـگاه هـای علوم پزشـکی اسـتان کرمـان بـرای هماهنگی و 
آمادگی بیشـتر در زمینه پیشـگیری، کنترل و مراقبت های مهار 

ویـروس برگزار شـد.
مردم اخبار را از منابع رسمی دریافت کنند

معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان بـا بیان 

اینکـه محـور تمـام تصمیـم گیری هـا و اطـالع رسـانی در زمینه 
بیمـاری کرونا دانشـگاه علوم پزشـکی اسـت تصریح کـرد: مردم 

بـه اخبار منتشـر شـده در سـایر منابـع خبری توجـه نکنند.
وی تاکیـد کـرد: هماهنگـی بین دسـتگاهی بـه منظـور مقابله و 
پیشـگیری از شـیوع ویروس کرونا در اسـتان کرمان وجـود دارد 
و تمـام ظرفیـت هـای موجـود بـرای کمـک بـه مـردم در زمینـه 
آمـوزش و اقدامـات بهداشـتی فراهـم اسـت اما همـکاری مردم 

نقـش سـازنده ای در پیشـگیری دارد.
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان بـا بیان 
اینکـه توصیـه هایی در نشسـت مشـترک فرمانداران با روسـای 
دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی مطـرح شـد گفـت: یکـی از ایـن 
توصیـه هـا کاهش تجمعـات و ترددها بود و در ایـن زمینه آنچه 
در اختیار سـازمان های دولتی قرار دارد به کار گرفته خواهد شـد 

و ایـن مهـم بـه آنها ابالغ شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تعطیلـی مـدارس افـزود: مـردم از این شـرایط 

بـرای مسـافرت و ارتبـاط گرفتـن با دیگـران اسـتفاده نکنند.
بصیـری اظهـار داشـت: مدیریـت شـرایط فعلی دو جانبه اسـت 
و مـا تمـام امکانـات را بـرای پیشـگیری از ابتالی افـراد به کرونا 
ویـروس جدیـد فراهـم کـرده ایـم و امیدواریـم بـا کمـک مردم 
ایـن شـرایط را پشـت سـر بگذاریـم.و عیـد نـوروز خوبـی پیش 

رو داشـته بایم.
وی تاکیـد کـرد: مـردم بدانند اعمـال برخی محدودیـت ها مانند 
لغـو نمایشـگاه بهاره یا مسـابقات بـه دلیل پیشـگیری از ابتال به 

ویروس کرونا اسـت.
وی ادامـه داد: برنامـه های لغو شـده در زمـان دیگری برگزار می 
شـود و اجناسـی کـه قرار بود در نمایشـگاه بهـاره توزیع شـود در 

سـایر مراکز عرضه می شـود.
تاکید استاندار کرمان بر جلوگیری از ایجاد جور روانی 

نگرانی بیماری کرونا 
 اسـتاندار کرمـان حفـظ آرامش و جلوگیـری از ایجـاد نگرانی در 
جامعـه را مـورد تاکید قرار داد و گفـت: حفظ آرامش و جلوگیری 
از شـایعات فقط با اطالع رسـانی صحیح و افزایش آگاهی های 

جامعه ممکن می شـود.
محمدجواد فدائی در نشسـت ستاد استانی مدیریت پیشگیری 
از آلودگـی بـه ویـروس کرونـا خطـاب به روسـای دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان، افـزود: ارگان ها و دسـتگاه ها بحـث آموزش به
پرسـنل خـود را بـر اسـاس محتواهایـی کـه توسـط دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمـان تهیـه شـده اسـت مـورد توجـه قـرار دهند.
وی همچنیـن خواسـتار اسـتفاده از ظرفیـت صـدا و سـیما و 
رسـانه هـا بـرای آموزش و اطالع رسـانی به مردم شـد و ظرفیت 

شـهرداری هـا را در آموزشـها مـورد تاکیـد قـرار داد.

اسـتاندار کرمـان اظهارداشـت: سـتادهای شهرسـتانی مدیریـت 
پیشـگیری از آلودگی به ویروس کرونا متناظر با سـتاد اسـتانی 
بـا محوریـت فرمانـداری هـا و دبیـری روسـای شـبکه هـای 

بهداشـت و
درمان در شهرسـتان ها تشـکیل و مصوبات مربوطه را در سـطح 

شهرسـتان ها اجرایـی می کنند.
رعایت بهداشت فردی قدم اول در پیشگیری از ویروس کرونا  

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان نیـز در این سـتاد ضمن 
ایـران،  و  در جهـان  ویـروس  رونـد گسـترش کرونـا  تشـریح 
مهمتریـن عامـل موثر در پیشـگیری و جلوگیـری از ابتال به این 
بیمـاری را رعایـت بهداشـت فردی دانسـت و گفـت: اقداماتی از 
جمله شسـت شـوی دسـت ها با آب و صابون، پرهیز از دسـت 
دادن و روبوسـی کـردن و پوشـاندن جلـوی بینـی و دهان هنگام 
عطسـه و سـرفه با گـودی آرنـج از انتقال بیمـاری جلوگیری می 

. کند
حمیدرضـا رشـیدی نژاد هـدف اصلـی تشـکیل سـتاد اسـتانی 
مدیریـت پیشـگیری از آلودگی به ویروس کرونـا را آمادگی برای 
مقابلـه بـا وقـوع اپیدمـی کرونـا ویروس جدیـد و کاهـش موارد 
ابتـال، عـوارض و مرگ و میر ناشـی از این بیمـاری عنوان کرد وی 
ادامـه داد: بیمـاری کرونـا ویـروس از چیـن شـروع شـد و دیگر 
کشـور هـا نیـز آلـوده شـده اند یـا احتمـاالً خواهند شـد اما مهم 
ایـن اسـت کـه آمادگـی مقابله و پیشـگیری را داشـته باشـیم و 

برنامـه ریزی مناسـب کنیم.
وی بیـان کـرد: بیمـاری کرونـا ویـروس نسـبت بـه دو اپیدمـی 
گذشـته بیمـاری هـای سـارس و مـرس، درصـد مـرگ و میـر 

کمتـری دارد.
درصـد   80 پزشـکی کرمـان گفـت:  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
بیمارانـی کـه بـه کرونـا مبتـال مـی شـوند بیماریشـان خفیف 
اسـت، ۲0 درصـد ممکـن اسـت شـدید باشـد و نیاز بـه توجه 
ویژه پزشـکی داشـته باشـند 5 درصد شدیدتر اسـت که دچار 
عـوارض جـدی می شـوند و زیـر دو درصد ممکن اسـت مرگ 

و میـری رخ دهـد.
رشـیدی نژادخاطرنشـان کرد:خوشبختانه بر اساس تجارب کشور 
چیـن ایـن ویـروس بسـیار بـه نـدرت کـودکان را دچـار بیمـاری 
جـدی و نیازمند بسـتری مـی کند و در گزارش بیماران  بسـتری 
شـده در ووهـان چین دامنه سـنی افراد بسـتری بیـن ۲۲ تا 9۲ 

سـال بوده است.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان، آمـوزش شـهروندان و 
افزایـش آگاهـی جامعه نسـبت بـه راه های انتقـال این بیماری 
یکـی از راه هـای  مهم مبارزه با شـایعات دانسـت و گفت: کمیته 
تخصصـی فنی دانشـگاه علـوم کرمـان مرتب تشـکیل و توصیه 

هـای بهداشـتی و آموزشـی متعـددی در ایـن زمینـه تهیه شـده 
است.

رشـیدی نـژاد بـا اشـاره بـه جـو روانـی ایجـاد شـده در جامعه و 
نگرانـی مـردم راجـع به این بیمـاری، گفت: الزم اسـت جو روانی 
را آرام نمـود و بـرای جلوگیری از انتشـار ایـن بیماری از تجمعات 
و همایـش هـا و مسـافرت های غیر ضـروری باید تا حد ممکن 

پرهیز شـود.
وی تقویـت نظـام مراقبـت بیمارسـتانی، حفاظت های فـردی در 
بخـش عمومی و بهداشـتی درمانی، پشـتیبانی و تـدارک لوازم و 
اقـالم حفاظتـی را از دیگـر اقدامـات انجـام شـده بـرای مقابله با 

این بیماری دانسـت.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان تاکید کـرد: مـردم اخبار 
و اطالعـات علمـی را  از مراجـع موثـق و رسـمی دریافـت کننـد و 
بـه راحتـی بـه هـر مطلب منتشـر شـده در شـبکه هـای مجازی 

اعتمـاد نکنند.
رشـیدی نـژاد در مورد تعطیلی مراکز آموزشـی گفـت: هنوز دلیلی 
منطقی برای ما احسـاس نشـده که جایـی را تعطیل کنیم، روند 

عـادی زندگـی باید طی شـود امـا در عین حال توجـه جدی به
این موضوع باید داشته باشیم تا دچار بحران نشویم.

وی ادامـه داد: بخـش عفونـی بیمارسـتان افضلی پـور کرمان به 
عنـوان محـل بیمـاران ارجاعـی کـه نیـاز بـه مراقبت ویژه داشـته 

باشـند در نظر گرفته شـده اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان توصیـه کرد: مـردم بهتر 
اسـت شسـت و شـوی دسـت به مـدت ۲0 ثانیـه، فاصله گرفتن 
از بیمـاران مبتـال و پاکسـازی اشـیای آلـوده با مـواد ضد عفونی 

کننـده و الـکل را مـورد توجه قـرار دهند.
رشـیدی نـژاد در مـورد اسـتفاده از ماسـک گفـت: اسـتفاده از 
ماسـک فقـط بـرای فـرد بیمـار و کسـانی کـه بـا وی در تمـاس 
می باشـند هسـت و اسـتفاده برای مردم عادی اثر ندارد و صرفا 

هـدر دادن پـول اسـت.
وی از حمایـت هـای اسـتاندار کرمـان و اقدامـات و همکاری 
هایـی کـه تاکنـون دسـتگاه هـای اسـتان در مـورد مقابلـه و 
پیشـگیری از بیمـاری کرونـا ویـروس جدید انجـام داده اند، 

قدردانـی کرد.
براسـاس ایـن گـزارش تاکنـون اقداماتـی که برای پیشـگیری از 
ویـروس کرونـا جدید در اسـتان کرمـان صورت گرفته مـواردی از 
قبیـل تعطیلـی مراکـز آمـوزش عالـی و مـدارس ، در نظـر گرفته 
شـدن بیمارسـتانهای افضلی در کرمان ، امام خمینی در جیرفت 
و 1۲فرودیـن جهـت بسـتری بیماران مشـکوک به ایـن ویروس 

در کهنـوج بوده اسـت .

عزم مسئوالن کرمان برای پیشگیری 
از کرونا ویروس جدید

رنا
 ای

س:
عک

ــت  ــگی ای اس ــی همیش ــی دلواپس ــر خون ــش ذخای کاه
کــه بیمــاران نیازمنــد بــه دریافــت خــون دارنــد، بیمارانــی 
اســت  وابســته  خونــی  قطــرات  بــه  حیاتشــان  کــه 
ــی  ــت زندگ ــرار اس ــه ق ــی ک ــود، خون ــی ش ــدا م ــه اه ک
ــر  ــی کاهــش ذخای ــان هــر ســال نگران بخــش باشــد، پای
ویــروس  شــیوع  بــا  امســال  انــگار  امــا  دارد  وجــود 
کرونــا، ایــن نگرانــی هــا بیشــتر از همیشــه اســت.

کاهش ذخایر خونی در سراسر استان
میرزایــی رییــس ســازمان انتقــال خــون اســتان در مــورد 
وضعیــت ذخایــر خونــی اســتان بــه کاغــذ وطــن گفــت: بــا 
ــن  ــم چنی ــی و  ه ــای فصل ــاری ه ــیوع بیم ــه ش ــه ب توج
حضــوردر اســفند مــاه کــه مــردم درگیــر کارهــای مربــوط بــه 
عیــد نــوروز هســتند، اهــدا کننــده کــم مــی شــود و بالطبــع  
ایــن موضــوع کاهــش ذخایــر خونــی را هــم در شــهر کرمان 
ــه  ــه ب ــر چ ــت و ه ــد داش ــی خواه ــتان در پ ــم در اس و ه
پایــان ســال نزدیــک مــی شــویم ایــن کاهــش ذخایــر نیــز 
بیشــتر مــی شــود. رییــس ســازمان انتقــال خــون اســتان 
ــادآوری ایــن نکتــه کــه اســتان کرمــان یــک اســتان  ــا ی ب
تاالســمی خیــز اســت، گفــت: حــدود 8 درصــد از بیمــاران 
تاالســمی کشــور در اســتان کرمــان حضــور دارنــد کــه چیزی 
حــدود ماهیانــه یــک تــا دو واحــد خــون دریافــت مــی کنــد 
و زنــده بــودن بیمــاران تاالســمی بــه ایــن خــون دریافتــی 

وابســته اســت و کاهــش ذخایــر خونــی قطعــا بــر کیفیــت 
زندگــی ایــن عزیــزان تاثیــر مــی گــذارد. بــه همیــن دلیل از 
همــه هــم اســتانی هایــی عزیــز مــی خواهیــم بــه پایــگاه 

ــی  ــد. میرزای ــدا کنن ــون اه ــه و خ ــا مراجع ــون م ــای خ ه
یــادآور شــد کــه بــه منظــور جبــران  ایــن کاهــش و دعــوت 
بــه اهــدا، تیــم هــای ســیار ســازمان انتقــال خــون را فعــال 
تــر کــرده ایــم و گاهــا در ۲ شــیفت نیــز فعالیت مــی کنند و 

هــم چنیــن فراخــوان هــای ســازمان را هــم از طریق ارســال 
پیامــک و هــم از طریــق تمــاس تلفنــی بیشــتر کردیــم، تــا 
ــم. ــران کنی ــرل و جب ــود خــون  را در اســتان کنت ــن کمب ای

وضعیت بحرانی ذخایر انتقال خون جنوب
علــی بهــزادی رییــس پایــگاه انتقــال خــون جنــوب اســتان 
ــه  ــتان ب ــوب اس ــی در جن ــر خون ــت ذخای ــورد وضعی در م
ــوب  ــی در جن ــر خون ــت ذخای ــت: وضعی ــن گف ــذ وط کاغ
ــا،  ــروس کرون ــا پیــش آمــدن بحــث وی ــی اســت  ب بحران
نگرانــی مــردم از حضــور در مراکــز جمعــی، باعــث کاهــش 
ــوب  ــی در جن ــر خون ــش ذخای ــع کاه ــون و بالطب ــدا خ اه
شــده اســت و تعــداد اهــدا کننــده بــه شــدت پاییــن آمــده 
ــدن  ــک  ش ــه نزدی ــه ب ــا توج ــان کرد:ب ــت.بهزادی  بی اس
ــد  ــه بای ــی ک ــت، در حال ــده اس ــن آم ــره پایی ــوروز، ذخی ن
ــام عیــد داشــته  ــرای ای ــول هــم ب ــل  قب ــره قاب یــک ذخی
ــه شــدت در حــال پاییــن  باشــیم کــه متاســفانه ذخایــر ب
آمــدن اســت و ایــن کاهــش ذخیــره مربــوط بــه کل اســتان 
ــون  ــدا خ ــه اه ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی اســت.بهزادی ب
ــت:   ــدارد، گف ــا ن ــروس کرون ــه شــیوع  وی ــچ  ربطــی ب هی
ــه اجتمــاع  ــه و ورود ب ــرای خــروج از خان ــی مــردم ب نگران
عامــل اصلــی ایــن کاهــش خــون شــده اســت.وی تــا کیــد 
ــه خصــوص بیمــاران  کــرد امــا در ایــن شــرایط بیمــاران ب
ــادی  تاالســمی کــه در جنــوب اســتان جمعیــت نســبتا زی
هــم دارنــد بــه خــون نیــاز داشــته و ایــن شــرایط بزرگتریــن 
ــس  ــه ریی ــه گفت ــد زد. ب ــا خواه ــی آنه ــه زندگ ــه را ب ضرب
انتقــال خــون جنــوب اســتان هــر بیمــار بــه طــور معمــول  
ــر اســاس ســن و  ــا دو واحــد و در برخــی مــوارد ب یــک ت
جنــس تــا چهــار واحــد خــون  دریافــت مــی کند.بهــزادی 
ــه  ــره خــون ب ــوب اســتان ذخی ــون در جن ــم اکن ــت: ه گف
ــی اســت کــه  ــن در حال ــا ســه روز رســیده اســت و ای ۲ ت
ذخیــره خــون  بایــد 5 تــا 7 روز باشــد، کــه اگــر اتفــاق یــا 
حادثــه ای پیــش آمــد بتوانیــم،  جوابگــو باشــیم. رییــس 
ــام  ــه در ای ــادآور شــد ک ــوب  ی ــال خــون جن ســازمان انتق
عیــد  دوم  تــا ســیزدهم  پایــگاه بــاز اســت و در ۲۴ و۲5 
و۲6 اســفند هــم بــرای جبــران ایــن کمبــود ذخایــر خــون، 
برنامــه عصــر هــم دلــی  اجــرا مــی شــود کــه صبــح و بعــد 
ــی  ــوب  م ــردم جن ــتیم واز م ــردم هس ــرای م ــر پذی از ظه
خواهیــم بــا مراجعــه بــه مرکــز ثابــت انتقــال خــون جیرفت 
بــه جبــران کاهــش، کمــک کننــد در ضمــن مــا تیــم هــای 

ــوده ایــم  ســیار را هــم فعــال کــرده ایــم، دیــروز کهنــوج ب
و شــنبه و یــک شــنبه رایــن هســتیم.به گفتــه دکتــر 
ســاالری معــاون درمــان  دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت  

ــی  ــتان جنوب ــت شهرس ــون در هف ــرف خ ــترین مص بیش
مربــوط بــه بیمــاران تاالســمی، حــوادث رانندگــی و زایمــان 
اســت.وی یــادآوری کــرد مراکــز انتقــال خــون، خــون 

به گفته رییس پایگاه انتقال خون جنوب استان، وضعیت ذخایر خونی در جنوب در وضعیت بحرانی است و نیاز شدیدی به اهدا خون وجود دارد

ذخایر خون جنوب در وضعیت قرمز

میرزایـی رییـس سـازمان انتقـال خـون اسـتان در مـورد وضعیـت ذخایر خونی اسـتان بـه کاغذ وطـن گفت: بـا توجه به 
شـیوع بیمـاری هـای فصلـی و  هـم چنیـن حضوردر اسـفند ماه کـه مـردم درگیر کارهـای مربوط بـه عید نوروز هسـتند، 
اهـدا کننـده کـم مـی شـود و بالطبـع  ایـن موضـوع کاهـش ذخایر خونـی را هم در شـهر کرمـان و هـم در اسـتان در پی 
خواهد داشـت و هر چه به پایان سـال نزدیک می شـویم این کاهش ذخایر نیز بیشـتر می شـود. رییس سـازمان انتقال 
خـون اسـتان بـا یـادآوری این نکته که اسـتان کرمان یک اسـتان تاالسـمی خیز اسـت، گفت: حـدود 8 درصـد از بیماران 
تاالسـمی کشـور در اسـتان کرمـان حضـور دارند کـه چیزی حـدود ماهیانه یک تـا دو واحد خـون دریافت می کنـد و زنده 
بـودن بیمـاران تاالسـمی بـه این خون دریافتی وابسـته اسـت و کاهش ذخایر خونی قطعـا بر کیفیت زندگـی این عزیزان 
تاثیـر مـی گـذارد. بـه همیـن دلیل از همـه هم اسـتانی هایی عزیز مـی خواهیم بـه پایگاه های خـون ما مراجعـه و خون 
اهـدا کننـد. میرزایـی یادآور شـد که بـه منظور جبران  ایـن کاهش و دعـوت به اهدا، تیم های سـیار سـازمان انتقال خون 

را فعـال تـر کـرده ایـم و گاها در 2 شـیفت نیز فعالیـت می کنند

خـون  انتقـال  پایـگاه  رییـس  موسـوی 
نـگاران  خبـر  باشـگاه  بـه  نیـز   سـیرجان 
جـوان گفـت: بـا توجـه بـه موضـوع بیمـاری 
ویـروس کرونـا کـه منجـر بـه ایجـاد اضطراب 
در جامعـه شـده اسـت اکنـون میـزان منابـع 
خونـی در ایـن شهرسـتان کاهـش یافتـه کـه 
نداریم.موسـوی  مطلوبـی  شـرایط  متاسـفانه 
خـون  اهـداء  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  افـزود: 
هیـچ تاثیـر منفـی بـر سـالمت اهداءکنندگان 
بـا  نـدارد، تقاضـا می شـود همچـون گذشـته 
مراجعـه بـه پایـگاه انتقـال خـون نسـبت بـه 
اهـداء خـون اقـدام کننـد.وی بیـان داشـت: 
خـون  تامیـن  وظیفـه  خـون  انتقـال  مرکـز 
بـرای  کافـی  و  سـالم  خونـی  وفرآورده هـای 

دارد. را  نیازمنـد  بیمـاران 
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ایســـنا- رییـــس اداره اطـــالع رســـانی و روابـــط 
ـــان  ـــتان کرم ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــی آم عموم
ـــاره  ـــری درب ـــم گی ـــه تصمی ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ب
ادامـــه تعطیلـــی مـــدارس بـــه عهـــده ســـتاد 
پیشـــگیری و مقابلـــه بـــا کرونـــا ویـــروس و 
مراجـــع ذیربـــط اســـت  خاطـــر نشـــان کـــرد: 
هـــر تصمیـــم جدیـــدی دربـــاره فعالیـــت 
ــردم  ــه اطـــالع مـ ــود بـ ــه شـ ــدارس گرفتـ مـ

خواهیـــم رســـاند.
ـــنا  ـــا ایس ـــو ب ـــت و گ ـــالجقه" در گف ـــد س "امی
ــیوع  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
ویـــروس کرونـــا در برخـــی اســـتان هـــا، 
مـــدارس اســـتان کرمـــان تـــا پایـــان هفتـــه 
تعطیـــل اســـت، اظهـــار کـــرد: در حـــال 
ضدعفونـــی کـــردن همـــه مـــدارس هســـتیم.
وی دربـــاره دایـــر بـــودن مـــدارس از روز 
ـــی  ـــزود: تعطیل ـــاری اف ـــفندماه ج ـــنبه 10 اس ش
مـــدارس در ایـــن مـــورد بحـــث فنـــی و 
تخصصـــی اســـت کـــه مربـــوط بـــه مـــا 

نیســـت.
ــم  ــه تصمیـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــالجقه بـ سـ
ـــه  ـــدارس ب ـــی م ـــه تعطیل ـــاره ادام ـــری درب گی
ـــا  ـــا کرون ـــه ب ـــتاد پیشـــگیری و مقابل ـــده س عه
ویـــروس و مراجـــع ذیربـــط اســـت  خاطـــر 
ـــاره  ـــدی درب ـــم جدی ـــر تصمی ـــرد: ه ـــان ک نش
فعالیـــت مـــدارس گرفتـــه شـــود بـــه اطـــالع 

مـــردم خواهیـــم رســـاند.

مدارس استان کرمان 
در حال ضدعفونی 

شدن هستند

خبر

ضد عفونی اتوبوس های 
شهری در کرمان

راه اندازی مرکز پاسخگویی تلفنی 
درباره کرونا ویروس

طرح پایش کانون های بحرانی 
ملخ در ریگان انجام شد

بـار و مسـافر ضدعفونـی خواهند شـد.
مدیـر حمل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری کرمان با 
بیـان این کـه ایسـتگاه های اتوبـوس نیـز تاکنـون، 
به طور متوسـط هفته ای سـه بار توسـط این سازمان 
نظافـت می شـدند، گفـت: بـا توجـه بـه حجـم کار، 
بـا هماهنگـی شـهرداران  مناطـق پنج گانه، از شـب 
گذشـته تنظیف و ضدعفونی ایسـتگاه های اتوبوس 
پنج گانـه  مناطـق  شـهرداری های  کار  دسـتور  در 
قـرار گرفتـه اسـت.خدادادی افـزود: بنابرایـن، از 
شـب گذشـته تمـام ایسـتگاه های اتوبـوس هـر 
شـب تنظیـف و ضدعفونـی می شـود.مدیر حمـل  
و  نقـل بـار و مسـافر شـهرداری کرمـان، ضدعفونی 
تاکسـی ها بـرای پیشـگیری از ویـروس کرونـا را 
نیـز ضـروری دانسـت و گفـت: بـرای ضدعفونـی 
بـا چهـار کارواش در  نیـز،  تاکسـی های شـهری 
هماهنـگ کرده ایـم کـه  منطقـه ی شـهری  چهـار 
راننده هـای تاکسـی می تواننـد بـا حضـور در ایـن 
کارواش هـا، خـودروی خـود را به صـورت نیم بهـا 

شست و شـو و ضدعفونـی کننـد.

اجرایـی  مقـام  تریـن  ایسـنا-عالی 
دولـت در اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر 
اینکـه بایـد تمـام تـوان بـه کار گرفتـه 
و  جلوگیـری  شـایعات  از  کـه  شـود 
نگرانـی در بیـن مـردم گسـترش نیابـد 
گفـت: بـا راه انـدازی مرکز پاسـخگویی تلفنی بـه منظور 
خصـوص  در  شـهروندان  سـواالت  بـه  پاسـخگویی 
کرونـا ویـروس، عـالوه بـر اینکـه از شـایعات جلوگیری 
مـی شـود، افـراد متخصـص و مـورد تاییـد به سـواالت 
شـهروندان پاسـخ می دهند.دکتـر "محمد جـواد فدایی" 
در دومیـن جلسـه سـتاد اسـتانی مدیریت پیشـگیری 
از آلودگـی بـه ویـروس کرونـا بـا حضـور فرمانـداران و 
روسـای دانشـگاه های علوم پزشـکی اسـتان، هـدف از 
تشـکیل این نشسـت را هماهنگی و چاره اندیشی جهت 
کارهـا و اقدامـات پیشـگیرانه و در صـورت نیـاز درمان و 
کمـک بـه بیمـاران احتمالـی کرونا ویـروس عنـوان کرد 
و خطـاب بـه فرمانـداران اسـتان گفـت: باید فرمانـداران 
سراسـر اسـتان اقدامات پیشـگیرانه، ارائه آموزش های 
موثـر و ارتقا سـطح آگاهی های عمومـی را انجام دهند.

وی بـا اشـاره بـه برخـی از شـایعات مطـرح در فضـای 
مجـازی مبنـی بر ابتـالی افرادی در اسـتان بـه ویروس 
کرونـا گفـت: طبـق نتایج آزمایـش ها و اعالم دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمـان تا کنون، وجود فـرد مبتال به کرونا 
ویروس در اسـتان تایید نشـده اسـت.فدایی با اشاره به 
توصیه های بهداشـتی کـه طی روزهای گذشـته به کرات 
از سـوی وزارت بهداشـت اعـالم شـده اسـت، بیـان کرد: 
بخـش مهـم کار مـا در امـر پیشـگیری، رعایـت توصیه 
هـای بهداشـتی اسـت که دانشـگاه علـوم پزشـکی ارائه 
مـی دهـد و در کنـار آن از اجتماعـات پرهیـز شـود و تـا 
جای ممکن تجمعات باید لغو شـود و در همین راسـتا، 
نمایشـگاه بهـاره را لغو کردیم.عالی ترین مقـام  اجرایی 
دولـت در اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد تمام 
تـوان بـه کار گرفتـه شـود کـه از شـایعات جلوگیـری و 
نگرانـی در بین مردم گسـترش نیابد گفت: بـا راه اندازی 
مرکـز پاسـخگویی تلفنـی بـه منظـور پاسـخگویی بـه 
سـواالت شـهروندان در خصوص کرونا ویروس، عالوه بر 
اینکـه از شـایعات جلوگیری می شـود، افراد متخصص 
و مـورد تاییـد بـه سـواالت شـهروندان پاسـخ می دهنـد.

جهـاد کشـاورزی  مدیـر   - ایرنـا   
شهرسـتان ریـگان گفت: بـه منظور 
ملخ هـای  هجـوم  از  جلوگیـری 
صحرایی، طرح پایش هشـت هزار 
هکتـار از کانون هـای بحرانـی در ایـن شهرسـتان 

انجـام شـد.
حمیـد فرامـرزی روز سـه شـنبه در گفـت و گـو با 
خبرنـگار ایرنـا  افـزود: طی سـال گذشـته بخش 
وسـیعی از مناطق شهرسـتان ریگان مـورد هجوم 
ملـخ صحرایـی قـرار گرفـت کـه بـا تـالش هـای 

صـورت گرفتـه این هجـوم مهار شـد.
وی با اشـاره به اینکه مناطق حساس و مستعدی 
در ریـگان بـرای هجـوم ملخ صحرایی وجـود دارد 
تصریـح کرد: طبق گزارشـات حفظ نباتات اسـتان 
کرمـان و سـازمان فائـو احتمـال هجـوم ملـخ 
صحرایـی به ایـن مناطق وجـود دارد کـه اقدامات 

پیشـگیرانه در ایـن زمینه انجام شـده اسـت.

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ریگان با اشـاره 
بـه اینکه ۲ تیم از کارشناسـان برای پایش منطقه 
اقدامـات الزم را انجام داده اند اظهار داشـت: دیده 
بانـی هـای الزم برای هجوم ملـخ صحرایی انجام 
و گزارشـات بـه سـتاد بحـران شهرسـتان ارسـال 

شـده است.
وی گفـت: سـال گذشـته نیـز ملـخ صحرایـی بـه 
مراتع شهرسـتان ریگان خسـارات زیادی وارد کرد 
کـه بـا تـالش بـه موقـع مسـئوالن و کارشناسـان 

مهار شـد.
وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اینکه احتمـال زنده 
شـدن پـوره هـای ملـخ صحرایـی در شهرسـتان 
وجـود دارد، آمادگـی کامـل جهـت برخـورد وجـود 

دارد.
شهرسـتان ریـگان یکـی از کانـون هـای بحرانـی 
ملـخ صحرایـی در شـرق اسـتان کرمـان اسـت.

ریگان تا مرکز استان ۲85 کیلومتر فاصله دارد.

هـای بهداشـتی و آموزشـی متعـددی در ایـن زمینـه تهیه شـده 
است.

رشـیدی نـژاد بـا اشـاره بـه جـو روانـی ایجـاد شـده در جامعه و 
نگرانـی مـردم راجـع به این بیمـاری، گفت: الزم اسـت جو روانی 
را آرام نمـود و بـرای جلوگیری از انتشـار ایـن بیماری از تجمعات 
و همایـش هـا و مسـافرت های غیر ضـروری باید تا حد ممکن 

پرهیز شـود.
وی تقویـت نظـام مراقبـت بیمارسـتانی، حفاظت های فـردی در 
بخـش عمومی و بهداشـتی درمانی، پشـتیبانی و تـدارک لوازم و 
اقـالم حفاظتـی را از دیگـر اقدامـات انجـام شـده بـرای مقابله با 

این بیماری دانسـت.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان تاکید کـرد: مـردم اخبار 
و اطالعـات علمـی را  از مراجـع موثـق و رسـمی دریافـت کننـد و 
بـه راحتـی بـه هـر مطلب منتشـر شـده در شـبکه هـای مجازی 

اعتمـاد نکنند.
رشـیدی نـژاد در مورد تعطیلی مراکز آموزشـی گفـت: هنوز دلیلی 
منطقی برای ما احسـاس نشـده که جایـی را تعطیل کنیم، روند 

عـادی زندگـی باید طی شـود امـا در عین حال توجـه جدی به
این موضوع باید داشته باشیم تا دچار بحران نشویم.

وی ادامـه داد: بخـش عفونـی بیمارسـتان افضلی پـور کرمان به 
عنـوان محـل بیمـاران ارجاعـی کـه نیـاز بـه مراقبت ویژه داشـته 

باشـند در نظر گرفته شـده اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان توصیـه کرد: مـردم بهتر 
اسـت شسـت و شـوی دسـت به مـدت ۲0 ثانیـه، فاصله گرفتن 
از بیمـاران مبتـال و پاکسـازی اشـیای آلـوده با مـواد ضد عفونی 

کننـده و الـکل را مـورد توجه قـرار دهند.
رشـیدی نـژاد در مـورد اسـتفاده از ماسـک گفـت: اسـتفاده از 
ماسـک فقـط بـرای فـرد بیمـار و کسـانی کـه بـا وی در تمـاس 
می باشـند هسـت و اسـتفاده برای مردم عادی اثر ندارد و صرفا 

هـدر دادن پـول اسـت.
وی از حمایـت هـای اسـتاندار کرمـان و اقدامـات و همکاری 
هایـی کـه تاکنـون دسـتگاه هـای اسـتان در مـورد مقابلـه و 
پیشـگیری از بیمـاری کرونـا ویـروس جدید انجـام داده اند، 

قدردانـی کرد.
براسـاس ایـن گـزارش تاکنـون اقداماتـی که برای پیشـگیری از 
ویـروس کرونـا جدید در اسـتان کرمـان صورت گرفته مـواردی از 
قبیـل تعطیلـی مراکـز آمـوزش عالـی و مـدارس ، در نظـر گرفته 
شـدن بیمارسـتانهای افضلی در کرمان ، امام خمینی در جیرفت 
و 1۲فرودیـن جهـت بسـتری بیماران مشـکوک به ایـن ویروس 

در کهنـوج بوده اسـت .

ــی  ــتان جنوب ــت شهرس ــون در هف ــرف خ ــترین مص بیش
مربــوط بــه بیمــاران تاالســمی، حــوادث رانندگــی و زایمــان 
اســت.وی یــادآوری کــرد مراکــز انتقــال خــون، خــون 

ــد کــه اگــر  ــاز بیمارســتان هــا را تامیــن مــی کنن مــورد نی
کاهشــی در ذخایــر باشــد آنهــا متوجــه مــی شوند،ســاالری 
تعــداد بیمــاران تاالســمی شهرســتان هــای جنوبــی را کــه از 

فــرآورده هــای خونــی اســتفاده مــی کننــد، 505 نفــر اعــالم 
کــرده کــه بــه تفکیــک کهنــوج ۴5 ، فاریــاب ۲۲ ، منوجــان 
3۲، قلعــه گنــج ،53 رودبــار 1۲۲، عنبــر آبــاد۴7 ، جیرفــت 

هــم 18۴ نفرهســتند. دکتــر مــکارم رییــس دانشــگاه علــوم 
ــوب  ــی در جن ــع خون ــود مناب ــورد کمب ــز در م ــکی  نی پزش
اســتان بــه کاغــذ وطــن گفــت: هنــوز هیــچ گزارشــی مبنــی 
ــا  ــه م ــوب ب ــای جن ــتان ه ــمت بیمارس ــود از س ــر کمب ب
منتقــل نشــده اســت. معمــوال گــروه هــای خونــی خاصــی 
در یــک مقطــع خاصــی کــم شــود کــه در آن صــورت اعــالم 
مــی شــود و از مــردم دعــوت مــی شــود کــه خــون اهــدا 
کننــد تــا نیــاز خونــی بــر طــرف شــود. دکتــر مــکارم در ادامه 
یــادآور شــد: در ایــن شــرایط نگرانــی بــرای شــیوع  کرونــا 
ــدارد و  ــود ن ــون وج ــده خ ــدا کنن ــرای اه ــی ب ــچ منع ، هی
مــردم مــی تواننــد بــدون نگرانــی خــون اهــدا کننــد. 
ــی  ــه خون ــه 5 نمون ــد ک ــادآور ش ــکارم ی ــر م ــا دکت در انته
بیمــاران مشــکوک بــه ابتــال  بــه ویــروس کرونــا هــر پنــج 
ــی  ــورد مثبت ــچ م ــوده و در کل اســتان هی ــی ب ــه منف نمون
تــا کنــون وجــود نداشــته اســت و دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــرای خدمــت رســانی اســت. جیرفــت در آمادگــی کامــل ب

ترس از کرونا عامل کاهش منابع خونی 
موســوی رییــس پایــگاه انتقــال خــون ســیرجان نیــز  بــه 
باشــگاه خبــر نــگاران جــوان گفــت: بــا توجــه بــه موضــوع 
بیمــاری ویــروس کرونــا کــه منجــر بــه ایجــاد اضطــراب در 
جامعــه شــده اســت اکنــون میــزان منابــع خونــی در ایــن 
شهرســتان کاهــش یافتــه کــه متاســفانه شــرایط مطلوبــی 
ــا توجــه بــه اینکــه اهــداء خــون  نداریم.موســوی افــزود: ب
ــدارد،  ــدگان ن ــالمت اهداءکنن ــر س ــی ب ــر منف ــچ تاثی هی
تقاضــا می شــود همچــون گذشــته بــا مراجعــه بــه پایــگاه 
ــد.وی  ــدام کنن ــون اق ــداء خ ــه اه ــون نســبت ب ــال خ انتق
ــان داشــت: مرکــز انتقــال خــون وظیفــه تامیــن خــون  بی
بــرای بیمــاران  وفرآورده هــای خونــی ســالم و کافــی 
ــیرجان  ــون س ــال خ ــگاه انتق ــس پای ــد را دارد.ریی نیازمن
گفــت: خوشــبختانه پایــگاه انتقــال خــون ســیرجان عــالوه 
ــتیبان  ــوان پش ــه عن ــتان، ب ــن شهرس ــاز ای ــن نی ــر تامی ب
ــت. ــرده اس ــک ک ــم کم ــر ه ــهر های دیگ ــه ش ــه ب همیش

ــز  ــدگان خــون نی ــدا کنن موســوی در خصــوص شــرایط اه
گفــت: حداقــل ســن اهــدا کننــده خــون 18 ســال و حداکثر 
60 ســال اســت.0 درصــد اضافــه خــون و فرآورده هــای 
خونــی جمــع آوری شــده پایــگاه انتقــال خــون ســیرجان 
ــتان و  ــوب اس ــمی جن ــاران تاالس ــتان و بیم ــز اس ــه مرک ب
ــد. ــه اســتان های همجــوار ارســال می کن ــع ب بعضــی مواق

علی بهزادی رییس پایگاه انتقال خون جنوب 
استان در مورد وضعیت ذخایر خونی در جنوب 

استان به کاغذ وطن گفت: وضعیت ذخایر 
خونی در جنوب بحرانی است  با پیش آمدن 

بحث ویروس کرونا، نگرانی مردم از حضور در 
مراکز جمعی، باعث کاهش اهدا خون و بالطبع 

کاهش ذخایر خونی در جنوب شده است و 
تعداد اهدا کننده به شدت پایین آمده است.

بهزادی  بیان کرد:با توجه به نزدیک  شدن 
نوروز، ذخیره پایین آمده است، در حالی که باید 
یک ذخیره قابل  قبول هم برای ایام عید داشته 

باشیم که متاسفانه ذخایر به شدت در حال 
پایین آمدن است و این کاهش ذخیره مربوط 
به کل استان است.بهزادی با تاکید بر این نکته 

که اهدا خون هیچ  ربطی به شیوع  ویروس 
کرونا ندارد، گفت:  نگرانی مردم برای خروج از 

خانه و ورود به اجتماع عامل اصلی این کاهش 
خون شده است.وی تا کید کرد اما در این 

شرایط بیماران به خصوص بیماران تاالسمی 
که در جنوب استان جمعیت نسبتا زیادی هم 

دارند به خون نیاز داشته و این شرایط بزرگترین 
ضربه را به زندگی آنها خواهد زد. 

به گفته رییس پایگاه انتقال خون جنوب استان، وضعیت ذخایر خونی در جنوب در وضعیت بحرانی است و نیاز شدیدی به اهدا خون وجود دارد

ذخایر خون جنوب در وضعیت قرمز

قهرمانی ورزشکار کرمانی در مسابقات 
کاپ آسیایی دو اتلون 

»۶ هکتار از اراضی ملی شهرستان قلعه 
گنج از ید متصرفین خارج شد«

اسـماء بیـگ زاده ورزشـکار کرمانـی موفـق شـد در 
نخسـتین رویداد بین المللی دو اتلون موفق به کسـب 

مـدال طـال شـد و در جایـگاه نخسـت قـرار گرفت.
نخسـتین میزبانی بین المللی و رسمی دواتلون كشور 
تحت عنوان كاپ آسـیایی دواتلون كـرج ۲0۲0 امروز در 
دو بخـش آقایـان و بانـوان به میزبانی اسـتان البرز در 

دهكده ورزشـی چهارباغ برگزار شـد.
ایـن رویـداد برابـر تقویـم رسـمی اتحادیه بیـن المللی 
تـرای اتلـون )ITU( و بـا حضـور عمـر ابوبكـر نماینـده 

ITU از كشـور سـنگاپور بـه عنـوان مدیـر فنـی ایـن 
مسـابقات بـا تعداد ۲0 ورزشـكار در بخـش آقایان و 1۴ 
ورزشـكار در بخـش بانوان برگزار شـد كه در پایـان و در 
بخـش بانوان اسـماء بیـگ زاده موفق به كسـب مدال 
طال و جایزه نقدی ۲50 دالری مسـابقات شـد. پس از 
وی فاطمـه میریـان نایـب قهرمـان و زهرا رئیسـی نفر 
سـوم مسـابقات شـدند و به ترتیب جوایز نقدی 150 و 

100 دالری را از آن خـود كردنـد.

بـه گـزارش خبرنـگار پیـام طبیعـت جنـوب ڪرمـان، 
حفاظـت  یـگان  فرماندهـی  امیرافضلـی  سـرهنگ 
اداره ڪل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب ڪرمـان 
اظهـار داشـت: در راسـتای صیانت و حراسـت از حقوق 
بیت المـال بیـش از 6 هڪتـار از اراضـی ملی روسـتای 
چـاه دادخـدا از توابع شهرسـتان قلعه گنـج ڪه چندی 
پیـش توسـط افـراد سـودجو مـورد تصرف قـرار گرفته 

بـود از یـد سـودجویان خارج شـد.وی افـزود: با حڪم 
دسـتگاه قضایـی شهرسـتان قلعه گنج، مامـوران یگان 
حفاظـت اداره ڪل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنوب 
ڪرمـان بـا همـڪاری پاسـگاه  ویـژه حفاظـت از منابع 
طبیعـی و نیـروی انتظامی این شهرسـتان، این اراضی 
ملـی را از یـد متصرفین خارج و بـه دولت باز گرداندند.
سـرهنگ امیرافضلـی بـا تأڪیـد بـر برخـورد قاطـع بـا 
هرگونـه زمین خـواری و تخریـب منابـع طبیعـی ادامه 
داد: هرگونـه زمین خـواری بر اسـاس مـواد 690 تا 693 
قانـون مجازات اسـالمی جرم محسـوب شـده و عالوه 
بـر رفـع تصـرف، فـرد متجـاوز بـه حبـس و پرداخـت 

خسـارت محڪـوم خواهد شـد.
وی در پایـان خاطرنشـان ڪرد: مردم طبیعت  دوسـت 
امـداد  "شـماره 150۴ ڪـد  بـا  تمـاس  در  می تواننـد 
جنـگل و مرتـع اداره ڪل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب ڪرمـان" گزارش هـا و اخبـار خـود را در زمینـه 
آتش سـوزی عرصه هـای منابـع طبیعـی، تخریـب و 
تصـرف اراضی ملی، قاچـاق گیاهان دارویـی، حفر چاه 
غیـر مجـاز در اراضـی ملی و ... اطالع رسـانی ڪنند تا از 
ورود خسـارت های جبران ناپذیـر بـه عرصه های مرتعی 

و جنگلـی جلوگیری شـود.

بفا
: آ

س
عک

آگهی مناقصه
به اســتناد مجوز شـورای اسالمی شهر به شـماره صورتجلســه 11 مورخ 98/۵/۵ شـهرداری 

ماهـان در نظـر دارد فـاز یـک عملیــات عمرانـی اجـرای سـاماندهی پارک تیگـران را از طریــق 
مناقصـه عمومـی انجام دهد، لـذا از کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقـی دارای تاییـد صالحیـت 
و و رتبــه بنــدی معتبر با رعایــت ظرفیت خالی)مجــاز( از مراجع ذیصالح با در نظر گرفتــن 

شــرایط ذیل جهــت شــرکت در مناقصه دعوت مـی گرد.

-مبلـغ بـرآورد اعتبـار 7/760/000/000 ریـال    )که از محل فروش زمین تامین می گردد(
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 388/000/000 ریال

-تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه از روز دوشنبه مـورخ 98/1۲/5  لغایـت پنج شـنبه 98/1۲/15 در سـاعت 
اداری بـا ارائـه درخواسـت کتبـی

-تاریـخ تحویـل پیشـنهادات: روز شـنبه 98/1۲/17  تـا پایان وقت اداری
-محل دریافت اسـناد و تحویل پیشـنهادات واحد امور مالی شـهرداری ماهان

-تشـکیل کمیسـیون بازگشـایی پیشـنهادات  در محـل شهرداری ماهان  روز دو شـنبه مـورخ 98/1۲/19
-برندگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط 

مـی گـردد.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 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 13986031900800۲۲07 
هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقای محمدحسـین ظهیری پور زرندی فرزند ماشـاءاله بشماره 
شناسـنامه 1۲17 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 
350/30 مترمربـع از پـالک 7561 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان 
محـرم خیابـان فاضل کوچه ۲ خریـداری از مالک رسـمی آقای 
غالمعبـاس نظریـان محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف ۲۴5

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1۲/7

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی 
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 13986031900800۲188 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
ایـرج گلسـتانی فرزنـد عزیزاله بشـماره شناسـنامه ۴ صـادره از 
زرنـد در یـک باب خانه بـه مسـاحت 371/70 مترمربع از پالک 
6066 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان ولیعصر کوچـه ۲ خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای اکبر و علـی متصدی زرنـدی و خانم ها 
معصومـه مهدیـزاده و فاطمه و شـهربانو متصـدی زرندی محرز 
گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد 
شـد. م/ الف ۲۴6-تاریخ انتشـار نوبـت اول: 98/11/۲3-تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/1۲/7
حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده 
3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   13986031900800۲05۴
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای هادی همتی سـراپرده فرزند 
مهـدی بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت ۲18/5 مترمربع مفروز و مجـزی از پالک 8 فرعی 
از 5068 اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک امـام سـجاد ع خیابـان 
شـهدای عبـاس آبـاد کوچـه 8 خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمـود محمـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف ۲۲۲

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1۲/7

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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 اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعارض متقاضیان محـرز گردیده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه 
منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در 
صورتیکه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو ماه 

اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانـم فاطمه خلیلی باب هویزی فرزند رجبعلی بشـماره شناسـنامه ۲0۴ 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 331/۲5 مترمربع از پالک 
۲۲86 اصلی واقع در زرند شـهرک امام سـجاد کوچه شـماره 1 فرعی اول 

خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمد نیک نفس
آقـای سـیدرضا تهامـی پـور زرندی فرزند سـیداحمد بشـماره شناسـنامه 
۴۴3 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 7۴3/95 مترمربع 
از پـالک 6657 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان فـردوس نبـش ۲0 متـری 

رسـتگار خریـداری از مالـک رسـمی آقای سیدحسـین تهامـی پور. 
م الف ۲۲3

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/1۲/7
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی 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 
139860319008000890 – 98/5/7 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـری رحمانی دهنـوی فرزنـد عبداله به 
شـماره شناسـنامه ۴ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
190/۴0مترمربـع پـالک 11۴0 فرعـی از 1778 اصلی واقع در زرند - اکبر 
آبـاد خیابـان شـهدای اکبرآباد غدیر 1 خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمـد کارگـر محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف ۲56
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1۲/7

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/1۲/۲1
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابر رای شـماره 13986031900800۲315 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
شـهرداری زرند به شناسـه ملی 1۴00۲769971 در ششـدانگ 
سـاختمان آتشنشـانی بـه مسـاحت 1057/۲3 مترمربـع از 
پـالک 7631 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان پرسـتار شـمالی 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم جمیلـه عمرانـی زرنـدی 
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف ۲۲۴

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1۲/7
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اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13936031900800۴189 و 
13986031900800۲559 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدمهدی مومنـی تذرجی فرزند رمضان به شـماره شناسـنامه 383 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 398/55 مترمربـع پالک 1۲0 فرعـی از 7565 اصلی 
واقـع در زرنـد بلـوار دفـاع مقـدس خیابـان ادیب خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین رحمانی 
پـور محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/الف ۲58
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1۲/7- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/1۲/۲1
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هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
قانـون تعییـن  نامـه  آئیـن  قانـون و مـاده 13  فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
13986031900800۲۴90 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه اسـالمی علـی آبـادی فرزنـد غالمرضـا بـه شـماره 
شناسـنامه ۴۲9۲ صـادره از زرنـد در یک بـاب مغازه به مسـاحت 61/17مترمربع از پالک 6۲17 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان سـردار جنـگل خریـداری از مالـک رسـمی آقای مجتبـی نظریان 
محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف ۲57
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1۲/7- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/1۲/۲1
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هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی- اگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 13986031900800۲۴97 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم صدیقه 
شـاهرخی نـژاد زرنـدی فرزنـد جـالل بـه شـماره شناسـنامه 78۲ صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت ۴۲5/11مترمربـع از پـالک 7565 اصلی واقـع در زرند خیابان شـهید صدوقی 6 کوچه 
شـمالی ۴ خریـداری از مالـک رسـمی ورثه احمـد عمرانی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۲55

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1۲/7- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/1۲/۲1
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139804019070000۵31/1
پرونـده  بدهـکار  شـهریاری   حمیـد  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
شـناخته  گـزارش98/11/13  برابـر  کـه   13980۴019070000531/1
نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابرقـرار داد بانکـی شـماره 
۲69630739بین شـما و بانک سـپه جیرفت مبلغ 516/77۲/۲76 بدهکارمی 
باشـید کـه براثرعـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح 

مـی باشـد لـذا طبـق مـاده18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما 
ابـالغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریخ ابـالغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد 
ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت 
بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهـد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت – جواد فاریابی
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مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131۴8868۴     ۴3۲1368۴-85- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-3۲۴87۴77

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 1000343211۷834  نمابر:021-8۹۷۷18۶۶

کتاب جاده فالندر

نویســنده  ســیمون،  رمان هــای کلــود  مهم تریــن  از  فالنــدر«  »جــاده 
ــی 1985 اســت.  ــل ادب ــزه نوب ــده جای ــد ماداگاســکار و برن فرانســوی متول
کتابــی بــا روایــت پیچیــده کــه بیــن جریــان ســیال ذهــن، اول شــخص، 

ــد. ــان می کن ــای کل نوس ــدود و دان ــخص مح ــوم ش س

حرم امام علی در نجف به دلیل پیشگیری از کرونا بسته شد.
hamshahrinnews از صفحه

آوای محلی           

آخر ای دست تو ُو ُغت ُپُتِنت َسر َاِگُرم
مث گنوگی اَبهم ور همه جا َنر َاِگُرم

تو َسرت کرده به دل مو سِگده ُبهنه َنگه
آخر ای دست تو، رو َرْو بخدا َپر اگُرم

َخی ُخوُدم هی مو َاگُم یاره ِولی کَن که ُبرو
ناُدُنم بیچه  ُسراِغ تویه کافر اگُرم

باشه کاری اکَُنم تا کُِت ناِکت ُبُسزه
مو َاَرم ور لِِج تو دخترِ هاجر اگُرم

شاعر :  منصور  رئیسی

  در اینستاگرام چه خبر

عکس نوشت

معرفی

 عشق حقیقی نمیتواند در میان جمعیت زمین شیوع 

پیدا کند

چرا که به ندرت رخ میدهد.

بگذار آنان که عشق حقیقی را نیافته اند بگویند هرگز 

چنین چیزی وجود ندارد

چنین باوری

مرگ و زندگی را برای شان آسوده تر خواهد کرد

عکس: 
پگاه قدیری

         در توییتر چه می گویند؟

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دانشگاه علوم پزشکیدستگاه مناقصه گزار

شماره مناقصه الف(امور خدمات عمومی مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور موضوع مناقصه 
119/21/12/98

الف( مبلغ براورد : 89/۵02/648/420ریالبرآورد یکساله 

تضمین شرکت در مناقصه 
الف( مبلغ تضمین: 3/7۵8/0۵2/968 لاير

نوع تضمین شرکت در مناقصه : واریز نقدی/ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد: از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 
روز شنبه مورخ 98/12/10

الف( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به شماره فراخوان ۲098091055000006
 http://iets.mporg.ir   ب( پایگاه ملی مناقصات

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها :ساعت 14:30 روز سه شنبه 
محل تسلیم فقط پاکت الف: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی ، معاونت غذا و دارو، اداره حراستمورخ 98/12/20

بازگشایی پیشنهادها:
در ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 98/12/21

جلسه توجیهی در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 98/12/13در محل امور اداری مرکز آموزشی درمانی 
افضلی پور برگزار خواهد شد .

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شناسه 786318

صنایع

تذهیب

جاذبه 
روستای میمند

طراحـی، رنگ آمیـزی، طال انـدازی، پرداخـت و قلم گیری 
هندسـی  و  نقـوش گیاهـی  بـا  طرح هـا  انـواع  ظریـف 
بـرای تزئیـن کناره هـا و سـطوح مختلـف را »تذهیـب« 
می گوینـد. تذهیـب در لغـت به معنـای زراندود کـردن، زر 

گرفتـن و طـالکاری اوراق کتـاب اسـت.

روسـتای صخره ای میمند یكی از جاذبه های زیبای گردشـگری در 
ایـن شهرسـتان به شـمار مـی رود. میمند در فاصلـه 36كیلومتری   
شـرق شـهربابك قـرار دارد و بـه مسـافران نوروزی توصیه می شـود 
از ایـن اثـر تاریخـی دیـدن نمایند. روسـتای "دسـت كنـده" میمند 
۴00خانه دسـت كنده از دل كوه اسـت. این روسـتا اقامتگاه   دارای 

زمسـتانی مردم كوچ نشـین میمند است

معرفی 

معرفی  متجاوز به حریم قلعه »سموران« متهم شد 
بعد از گذشت حدود ۵ سال سرانجام شکایت های میراث فرهنگی نتیجه داد و دادگاه عنبرآباد، بهره بردار معدن 

سنگ در حریم قلعه سلجوقی سموران عنبر آباد را متهم ردیف اول دانست

قلعه ی تاریخی سـموران در نزدیکی روسـتای »رودقرق« 
شهرسـتان عنبرآبـاد، چنـد سـالی اسـت کـه درگیـر خطر 
آسـیب قـرار داشـت، این قلعـه تاریخـی که میـراث دوره 
سـلجوقی اسـت، چند سـال پیـش در نزدیکی ایـن قلعه 
مجـوز برداشـت سـنگ  و بهـره بـرداری  داده شـده و از 
همـان موقـع بیـم آسـیب رسـاندن بـه ایـن اثـر تاریخی، 
ایـن  در  فعـاالن  و هـم  فرهنگـی  میـراث  اداره کل  هـم 
بخـش را نگـران کـرده بـود، اکنـون خبرگـزاری ایسـنا در 
گزارشـی خبـر از صـدور رای بـه نفـع اداره میـراث و متهم 
شـدن بهـره بـردار را منتشـر کـرده اسـت. شـرح گـزارش 

ایـن چنین اسـت. 
نخسـتین  انتشـار  از  سـال   5 حـدود  گذشـت  از  بعـد 
در  قلعـه ی »سـموران«  تدریجـی  تخریـب  از  هشـدارها 
عنبرآبـاد،  شهرسـتان  »رودقـرق«  روسـتای  نزدیکـی 
سـرانجام شـکایت های میـراث فرهنگی و فعـاالن میراثی 
کرمـان نتیجـه داد و دادگاه عنبرآبـاد، بهره بـردار معـدن 
سـنگ در عرصـه و حریـم قلعـه سـلجوقی سـموران را 

دانسـت. اول  ردیـف  متهـم 
پیـش کـوه  از شـش سـال  بیـش  ایسـنا،  بـه گـزارش 
در  سـموران«  سـلجوقی  »قلعـه  آن  روی  سـموران کـه 
یـک  نـام  بـا  داشـت،  قـرار  جیرفـت  عنبرآبـاد  منطقـه 
بهره بـردارِ معـدن سـند خـورد و از آن زمـان کار بهره برداری 
از سـنگ های ایـن کـوه آغـاز شـد، هرچنـد در میانه هـای 
قلعـه  تخریـب  احتمـال  متوجـه  میراث فرهنگـی  راه 
دسـت  در  کـوِه  قلـه ی  روی  درسـت  کـه  »سـموران« 
بهره بـرداری قـرار دارد شـد و نخسـت قلعـه سـلجوقی را 
بـه صـورت اضطـراری ثبـت و سـپس تـالش کـرد کار را 
متوقـف کنـد. امـا به نظر می رسـید هـر چه قـدر تالش ها 
بخصـوص از سـوی دوسـتداران میـراث فرهنگـی زیادتـر 

می شـود، آن طـور کـه بایـد کاری از پیـش نمـی رود.
 آذر سـال 1396 بـود کـه یکی از فعـاالن میراثی کرمان به 
ایسـنا اعـالم کرد »حریـم قلعه در حدود یک ماه گذشـته 
کامـال شکسـته شـده و چیـزی نمانـده تـا بهره بـرداری از 
معـدن بـه عرصـه ی قلعـه سـموران هـم برسـد. از دامنـه 
کـوه جـاده کشـیده شـده و ورودی بـه کـوه را بسـته و 
حتـی جلـوی در نگهبـان گذاشـته اند و کسـی حـق ورود 
بـه محوطـه و قلعـه را نـدارد. یـک مـاه گذشـته با چشـم 
خـود دیـدم کـه نیـروی یـگان حفاظـت میـراث فرهنگی 
کار را متوقـف کـرد، امـا از فـردای آن روز بـار دیگـر کار 
بهره بـرداری آغـاز شـد. از سـوی دیگـر بهره بـردار کـوه در 
حـال کشـیدن یـک راه زیـرِ دیواره هـای قلعه اسـت که با 
ایـن کار، آن دیواره هـا بـه طـور کامل فرومی ریـزد و حریم 

قلعـه و دور تـا دور قلعـه از بیـن مـی رود.«
بعـد از آن نیـز، سـاالر سـاالری فر، فعـال میـراث فرهنگـی 
شهرسـتان عنبرآبـاد کرمـان نیـز بـه ایسـنا گفـت: »ایـن 
محوطـه پیـش از ایـن در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت 
رسـیده بود، اما به مرور از سـوی سـازمان میراث فرهنگی 
ایـن کار  را کوچـک کردنـد. علـت  عرصـه قلعـه سـموران 
درخواسـت خسـارت 60 – 70 میلیـاردی سـرمایه دار بـود، 
بنابرایـن میـراث فرهنگی علت ایـن کاهش عرصه و حریم 

را ایـن می دانـد کـه سـازمان صنعـت و معـادن و تجـارت 
نمی خواهد به سـرمایه گذار خسـارت بدهـد، بنابراین عرصه 

را کوچـک کرده ایـم تـا ایـن اتفـاق رخ ندهـد.«
و سـرانجام بـا شـکایت رسـمی اداره میـراث فرهنگی و 
گردشـگری کرمـان و یک موسسـه مردم نهـاد دیده بان 
در کرمـان، رای دادگاه کیفـری عنبرآبـاد در 13 بهمـن 
تاریخـی  قلعـه ی  کوهـی کـه  از  بهره بـرداری  امسـال، 
سـموران روی آن قـرار داشـت را »حفـاری غیرمجـاز« 
اعـالم کـرد. قلعـه ای تاریخـی کـه ۲3 آبـان بـه شـماره 

31139 در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت رسـید.
اقدامـی کـه حتـی در حکم رای صادر شـده نیـز درباره ی 
یـک  عامـل  »مدیـر  اسـت  نوشـته شـده  این طـور  آن 
شـرکت سـنگ بـه وارد کـردن آسـیب و خرابـی بـه اثـر 
فرهنگـی و تاریخـی قلعـه سـموران عنبرآباد متهم شـد، 
اقدامـی کـه به تزلزل بنیـان اثر فرهنگـی از طریق انجام 

عملیـات معدنـی اسـتخراج سـنگ رخ داده اسـت.«
عملیـات  انجـام  آغـاز  زمـان  از  معـدن  بهره بـردار 
معدنـی و اسـتخراج سـنگ در آن محـدوده، براسـاس 
قلعـه  بـه  نکـردن  تجـاوز  بـه  متعهـد  تفاهم نامه هـا 
سـموران شـده بـود، امـا طبـق گـزارش بازدیـد ماموران 
میـراث فرهنگی و کارشناسـان رسـمی که گـزارش آن ها 
در پرونـده ی شـکایت ها وجـود دارد، به محـدوده توافق 
داده شـده  ادامـه  فعالیـت  بـه  و  نشـده  اکتفـا  شـده 
اسـت، بـه همیـن دلیـل نیـز بـا شـکایت اداره میـراث 
فرهنگـی و فعـاالن این حـوزه تقاضـای تعقیب موضوع 
و مجـازات بهره بـردار معـدن مطـرح شـد و دادگاه بـا 
انجـام شـده  بـه شـکایت شـاکیان تحقیقـات  توجـه 
بررسـی  و  بازدیـد  گـزارش  دادسـتان،  کیفرخواسـت 
براسـاس  و  باستان شناسـی  پژوهشـکده  سرپرسـت 
تصاویـر ارائـه شـده از عرصـه و حریـم قلعـه سـموران 
اثـر و  ایـن  و نقشـه محـدود شـده آن و ثبـت ملـی 
مالحظـه  نظریـه هیـات کارشناسـان کـه اعـالم کردنـد،  
بـا برداشـتن دماغـه شـمال شـرقی و تعریـض جـاده 
دسترسـی و تـردد ماشـین آالت و تسـطیح دامنـه کوه 
باعـث تزلـزل بنیـان ایـن اثـر فرهنگی شـده و بـا ادامه 
برداشـت حـدود 6 متـر بـه عمـق عرصه مصـوب جدید 
نیـز تجـاوز و مقـداری نیز تخریب انجام شـده و عنایت 

بـه تفاهم نامـه منعقد شـده فی مابین میـراث فرهنگی 
در جهـت همـکاری بـرای ادامـه فعالیـت و رد دفاعیات 
مبنـی بـر این کـه تجـاوز صـورت نگرفتـه و در چارچوب 
کارشناسـان  نظـر  براسـاس  امـا  بـوده،  نامـه  تفاهـم 
بهره بـردار از محـدوده تفاهـم شـده هـم تجـاوز شـده و 
بـه چارچـوب توافق شـده اکتفا نشـده اسـت و با توجه 
بـه ایـن کـه مجـوز بهره بـردار مبنی بر اسـتخراج سـنگ 
در آن محـدوده نبایـد باعـث تزلـزل یک اثر ثبت شـده 
فرهنگـی شـود، بنابرایـن رای دادگاه دربـاره ی معـدن 
صـادر و مجـازات تعییـن شـد؛ هرچند طبـق روال، قابل 

تجدیـد نظرخواهـی اسـت.
فریـدون فعالـی مدیـر کل میـراث فرهنگـی  در مـورد 
وضعیـت ایـن قلعـه بـه کاغـذ وطـن گفـت:  شـروع به 
کار ایـن بهـره بـردار پیـش از ثبت ملی شـدن این قلعه 
بـوده اسـت و بعـد بـا شـکایت میـراث فرهنگـی، روال 
قانونـی ایـن پرونده  انجام شـد و جلوگیـری از فعالیت 
ایـن بهـره بـردار سـنگ مـورد پیگیـری قـرار گرفـت.

عـالوه بـر اینکـه خبرگـزاری ایسـنا ادعـا کرده اسـت که 
اسـناد این پرونـده نزد خبرگزاری اسـت، از اداره میراث 
فرهنگـی اسـتان  هـم تایید ایـن خبر را جویا شـدیم و 
بـه گفتـه اداره کل میراث فرهنگی هنوز رای صادر شـده 

بـه آنهـا ارجاع نشـده اسـت.

گزارش
ایسنا

سنا
 ای

س:
عک

فرهنگـی  میـراث  فعـال  سـاالری فر،  سـاالر 
شهرسـتان عنبرآبـاد کرمـان نیـز بـه ایسـنا گفت: 
»ایـن محوطـه پیش از ایـن در فهرسـت آثار ملی 
به ثبت رسـیده بود، اما به مرور از سـوی سـازمان 
میـراث فرهنگـی عرصه قلعـه سـموران را کوچک 
کردنـد. علـت ایـن کار درخواسـت خسـارت 60 – 
70 میلیـاردی سـرمایه دار بـود، بنابرایـن میـراث 
فرهنگـی علـت ایـن کاهـش عرصـه و حریـم را 
ایـن می دانـد کـه سـازمان صنعـت و معـادن و 
خسـارت  سـرمایه گذار  بـه  نمی خواهـد  تجـارت 
بدهـد، بنابرایـن عرصـه را کوچک کرده ایـم تا این 

اتفـاق رخ ندهـد.«


