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مدارس سه روز تعطیل شدند
وزیر بهداشت: هفته سختی در پیش داریم

تعطیلی دانشگاه های سراسر 
استان در هفته جاری

بیمارستان های جنوب 
در آماده باش کامل

ُتجار روسی روزنه امید کشاورزان جنوب
به گفته رییس صمت جنوب استان، با دعوت از تجار روسی به دنبال بازار های جایگزین 

برای محصوالتی هستیم که ورودشان به عراق ممنوع شده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

این هفته آزمایشگاه تشخیص 
کرونا در کرمان راه اندازی می شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اســفند   10 شــنبه         692 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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تصمیم سخت 
را زودتر بگیریم

شرایط بخشودگی جرایم 

قابل بخشش مالیاتی 

در اسفند ماه

نکیسا خدیشی
یادداشت مدیر مسوول

گیـری  *تصمیـم   حـال  در  روزانـه  مـا  همـه 
*هسـتیم. گریـزی از تصمیم گیری نیسـت. عواقب 
متوجـه خـودش  می گیـرد  فـرد  تصمیم هایـی کـه 
اسـت.اما وقتـی روی صندلـی مدیریـت نشسـته اید 

می کنـد. فـرق  ماجـرا 
تصمیم شـما متوجه تعـداد زیادی از افراد می شـود. 
کسـانی کـه اصطالحا به آنها جامعـه هدف می گویند.
مـروری بـر گذشـته نحـوه مدیریـت کشـور و اسـتان 
می دهـد.  نشـان  بیشـتر  را  تصمیم گیـری  ابعـاد 
تصمیم هـای درسـت که به موقع گرفته شـده و منافع 
عموم در آن لحاظ شـده جامعه را به جلو برده اسـت. 

امـا سـهم تصمیم های اشـتباه بیشـتر اسـت.
بـزرگان علـم مدیریت می گویند اگـر مدیری تصمیم 
نمی توانـد  نکنـد،  اتخـاذ  بـه موقـع  را هـم  درسـت 

اثرگـذاری الزم را داشـته باشـد.
در کنـار ایـن  اولویـت بنـدی در اتخـاذ تصمیـم هـم 
سـنگ دشـوار دیگری اسـت کـه پیش پـای مدیران 

ارشـد گذاشـته شـده است.
مدیـران موفـق که نام نیکـی از خـود در تاریخ جوامع 
بـه جـای گذاشـته اند مـردان و زنان روزهای سـخت 
بوده انـد. کسـانی که توانسـته اند تصمیم های سـخت 

را به موقـع بگیرند.
اسـتفاده از مشـورت و نظر کارشناسان همواره توصیه 
شـده اسـت. امـا انداختـن تـوپ بـه زمین جلسـات 
بی نتیجـه و دسـتورهای بدرد نخور پایتخـت تنها فرار 

از مسـئولیت است.
بـه بهانه بروکراسـی می توان ضعـف در تصمیم گیری 
را توجیـه کـرد. امـا حافظـه تاریخی جوامـع تعلل در 

اتخـاذ تصمیم هـای مدیـران را فرامـوش نمی کند.
برهه هـای  از  یکـی  کرونـا  ویـروس  بـا  *مبـارزه 
حسـاس کنونـی اسـت. *مدیران ارشـد در موقعیت 

هسـتند. تصمیم گیـری 
چیـزی شـبیه جنـگ. فرمانـده میـدان بایـد نفـر اول 
صف باشـد. تصمیم اول و آخـر را هر چه زودتر بگیرد.
فـردا که لشـکر شـبیخون خـورد هیچ کـس پای میز 
پاسـخگویی حاضر نمی شـود. همه فرمانـده را مقصر 

می دانند.
همچون برهه های تاریخی گذشـته که تصمیم سـازان 
اتاق هـای جلسـات سـر در بـرف بردنـد و با انگشـت 

اشـاره فرمانده را نشـانه رفتند.

میـزان   ، کرمـان  اسـتان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل 
در  مالیاتـی  بخشـش  قابـل  جرایـم  بخشـودگی 

کـرد. اعـالم  را  اسـفندماه 
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اسـتان 
کرمان ، محمد سـلمانی با اشـاره به بخشنامه رئیس 
کل سـازمان مبنی بر بخشـودگی جرایم مالیاتی قابل 
بخشـش موضوع ماده 169 مکـرر قانون مالیات های 
مسـتقیم مصوب 27/11/1380 و مواد 169، 190، 193، 
197 و 199 قانـون مالیـات های مسـتقیم و مـواد 22 
و 23 قانـون مالیـات بـر ارزش افزوده، عنـوان کرد: در 
صـورت پرداخـت مانده بدهی قطعی شـده در اسـفند 
مـاه، میـزان بخشـودگی جرایـم قابل بخشـش برای 
مودیـان واحدهای تولیـدی دارای پروانه بهـره برداری 
و پروانـه کسـب تولیـدی از مراجـع ذیربط، معـادل 90 
درصـد و بـرای سـایر مودیـان معـادل 80 درصـد مـی 

باشد.
وی تاکیـد کـرد: ایـن بخشـودگی صرفـا بـه منظـور 
حمایـت از فعـاالن اقتصادی در سـال رونـق تولید و با 
توجـه به شـرایط خـاص اقتصادی کشـور صادر شـده 

است.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر 
اینکـه پایان اسـفندماه سـال جـاری، آخریـن فرصت 
بخشـودگی جرایـم قابـل بخشـش موضـوع برخـی 
مـواد قانـون مالیـات های مسـتقیم و قانـون مالیات 
بـر ارزش افـزوده اسـت، اضافـه کـرد: در سـال هـای 
آتـی، بدین منوال شـاهد بخشـودگی جرایـم مالیاتی 
نخواهیـم بـود; لـذا الزم اسـت فعـاالن اقتصـادی بـه 
ویـژه فعـاالن عرصـه تولیـد، از ایـن فرصـت، نهایـت 

اسـتفاده را ببرنـد

کهنوججیرفت

هوا
 و 
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 در خانه بمانید

لغو پرواز های خارجی در فرودگاه کرمان

اســتان  فرودگاه هــای  مدیــرکل  قاســم زاده  علــی 
کرمــان گفــت: براســاس دســتورالعمل های ابالغــی از 
ــی کشــوری و پروتکل هــای  ســوی ســازمان هواپیمای
ــه  ــته کلی ــی، از 10 روز گذش ــت جهان ــازمان بهداش س
بخش هــای فــرودگاه بیــن المللــی کرمــان کــه مــردم 

ــوند. ــی می ش ــد عفون ــد، ض ــردد دارن در آن ت
ــرویس های  ــی، س ــای عموم ــه فضا ه ــزود: کلی او اف
ــتی،  ــرویس های بهداش ــتگیره های س ــتی دس بهداش
توالت هــا،  شــیر  بهداشــتی،  ســرویس  شــیر 
بــار،  چــرخ  صندلی هــا،  دســته های  صندلی هــا، 

دســت چــرخ بــار، کانتر هــا محل هــای دریافــت 
کارت پــرواز مســافرین، دســتگاه های ایکــس ری، 
ــردم  ــه م ــبد های ک ــرودگاه، س ــتگاه های ATM ف دس
ــد  ــا می گذارن ــی در آن ه ــگام بازرس ــان راهن وسایلش
ــان  ــال داخلش ــافرین کام ــل مس ــای حام و اتوبوس ه

ضــد عفونــی می شــوند.
مدیــرکل فرودگاه هــای اســتان کرمــان دربــاره فرآینــد 
ضــد عفونــی کــردن تجهیــزات داخلــی هواپیما هــا نیــز 
بیــان کــرد: شــرکت های هواپیمایــی براســاس اعــالم 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری داخــل هواپیمــا را طبــق 

ــد. ــی می کنن ــا ضــد عفون پروتکل ه
او تصریــح کــرد: تقریبــا همــه بخش هایــی کــه 
ــا  ــا آن ه ــردم ب ــا، م ــرودگاه و ترمینال ه ــل ف در داخ
در ارتبــاط هســتند از اشــیاء، لــوازم تــا اجســام و 
ــا آن مــردم ســروکار دارنــد بــه طــور  تجهیزاتــی کــه ب
مرتــب و منظــم به طــور متوســط هــر ۴ ســاعت یکبــار 
ضدعفونــی می شــوند ضمــن آنکــه اتوبوس هــای 
فــرودگاه نیــز بعــد از هــر پــرواز ضدعفونــی می شــوند.

ــه  ــی هیچگون ــای داخل ــت: در پرواز ه ــم زاده گف قاس
ــافران ورودی  ــه مس ــرای اینک ــوز ب ــتورالعملی هن دس
مــورد چــک قــرار گیرنــد، اعــالم نشــده اســت، امــا در 
ــه از کشــور های خارجــی  ــورد پرواز هــای خارجــی ک م
بــه داخــل صــورت می گیــرد، در هــر فرودگاهــی، 
محــل  آن  در  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پرســنل 
خروجــی مســافرین از هواپیمــا مســتقر و آزمایشــات 
افــراد  بــا  و  می دهنــد  انجــام  الزم  معایناتــات  و 
ــت  ــای وزارت بهداش ــاس پروتکل ه ــکوک را براس مش

ــرد. ــد ک ــل خواهن عم
ــای  ــا بیشــتر پرواز ه ــون تقریب ــه اکن ــان اینک ــا بی او ب
ــرواز  ــی پ ــداد اندک ــده و تع ــو ش ــور لغ ــی کش خارج
ــرودگاه  ــرد: در ف ــح ک ــم تصری خارجــی در کشــور داری
بین المللــی کرمــان نیــز پرواز هایــی بــه نجــف و دبــی 
ــای  ــن پرواز ه ــون ای ــم اکن ــه ه ــت ک ــورت می گرف ص

ــد. ــز لغــو شــده ان خارجــی اســتان کرمــان نی
و  فــرودگاه  داخــل  در  کــه  بخش هایــی  همــه 
ترمینال هــا، در فــرودگاه کرمــان مــردم بــا آن هــا 
ــی  ــار ضدعفون ــاعت یکب ــر ۴ س ــتند ه ــاط هس در ارتب

. ند می شــو

12 تا 1323 تا 23

تست کرونا درب منزل انجام نمی شود
 فریب افراد کاله بردار را نخورید

مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمـان گفت: تسـت ابتـال به ویـروس کرونا 
بـه صـورت سـرپایی و درب منـازل انجام نمی شـود، 

مراقـب افراد سـودجو باشـید.
اخیـرًا عـده ای در فضـای مجـازی خبـری مبنـی بـر 
اینکـه افرادی به درب منازل شـهروندان می روند و به 
بهانـه انجـام تسـت کرونـا صاحبخانه هـا را بی هوش 
کـرده و دسـت بـه سـرقت می زننـد منتشـر کرده اند.
در ایـن متـن آمـده اسـت کـه ایـن شـیادان بـا در 
دسـت داشـتن نامـه ای جعلـی از وزارت بهداشـت به 

می کننـد. مراجعـه  مسـکونی  سـاختمان های 
بـرای اینکـه از ایـن موضـوع بیشـتر مطلـع شـویم و 
بدانیـم کـه آیـا اصال این تسـت می توانـد درب منزل 
انجـام شـود بـا مسـوولین علوم پزشـکی گقـت و گو 

کردیم.

چیزی به عنوان تست کرونا درب 
منزل نداریم

مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمـان در پاسـخ بـه »کرمـان نـو« گفـت: 
تسـت کرونا و آنفوالنزا به هیچ عنوان سـرپایی و درب 

منـازل انجـام نمی شـود.

مهـدی شـفیعی افـزود: افـرادی که بـا این عنـوان به 
درب منازل می روند، از طرف دانشـگاه علوم پزشـکی 

نیسـتند و مردم مراقب افراد سـودجو باشـند.
بـرای  مـا  طـرف  از  کـه  کسـانی  داد:  ادامـه  وی 
انجـام طرح هـا فرسـتاده می شـوند، دارای مـدارک 

هسـتند. معرفی نامـه  و  شناسـایی 
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان گفـت: از شـهروندان می خواهیـم 
اگـر فـردی بـرای گرفتن تسـت کرونـا به منـازل آنها 
مراجعـه کـرد، از طریـق مراجـع ذیربط ماننـد نیروی 

انتظامـی اطـالع دهند.
شـفیعی عنـوان کـرد: در حـال حاضر تنهـا طرحی که 
درب منازل قرار اسـت انجام شـود، طرح خطرسنجی 
بیماری هـای مزمن، قلبی، عروقی و غیر واگیر اسـت 
کـه البتـه ایـن طرح بـه دلیل شـیوع کرونا با دسـتور 

وزارتخانـه بـا یک هفتـه تأخیر اجرا می شـود.
وی اضافـه کـرد: در خصـوص اجـرای ایـن طـرح 
ممکـن اسـت همـکاران مـا بـرای طـرح پرسـش 
انجـام  جهـت  افـراد  از  خـون  نمونـه  گرفتـن  و 
آزمایش هـای اختصاصـی قنـد، چربـی و غیـره بـه 

مراجعـه کننـد. منـازل  درب 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 4

آگهی مناقصه  عمومی 
نوبت دومیک مرحله ای 

آگهی مناقصه شماره : 86/الف/12-98م
شــرکت آب وفاضــاب اســتان کرمــان در نظــردارد مناقصــه موضــوع: قرائــت کنتــور ، توزیــع قبــوض ، وصــول 

مطالبــات ، کشــف و جمــع آوری انشــعابات خــاف و اپراتــوری و  ... شهرســتان هــای بــم و ریــگان  را بــا بــرآورد: 
12.397.655.029 ریــال  و مبلــغ ضمانــت فراینــد ارجــاع کار: 620.000.000 ریــال از محــل اعتبــارات داخلــی بــا 
برگــزاری مناقصــه عمومــي  بــه پیمانــکاران واجــد شــرايط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــركت هــاي خدماتــی کــه 
دارای گواهــی صاحیــت معتبــر در رشــته خدماتــی مربوطــه و صاحیــت ایمنــی  بــا مجــوز اداره کار و رفــاه و امــور 
اجتماعــی مــی باشــند،  دعــوت مــی شــود جهــت دريافــت اســناد مناقصــه  تــا پايــان وقــت اداري روز چهارشــنبه  
مــورخ: 98.12.14 بــه  دفتــر قراردادهــاي شــرکت مراجعــه نماینــد. مشــخصات ایــن مناقصــه درســایت شــرکت 

مهندســی آب و فاضــاب اســتان کرمــان  بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود میباشــد.

-آخرین  مهلت  تسلیم  کلیه پاکات:  ساعت:15  روز شنبه   مورخ :98.12.24
-تاریخ افتتاح پاکت های الف ،ب و ج ساعت : 9:00  روز یک شنبه   مورخ: 98.12.25

ــده از هــر کــدام از شــرکت  ــر نماین ــف، ب و ج"،   یــک نف ــه ذکــر اســت درزمــان بازگشــایی پاکــت هــای "ال -الزم ب
ــاکات حضــور داشــته باشــد. ــد در جلســه بازگشــایی پ ــدگان  مــی  توان کنن

تلفــن  و  قراردادهــا  اســتان کرمان-دفتــر  فاضــاب شــهری  و  آب  بهمــن- شــرکت  آدرس: کرمان-بلــوار 22 
03433222282
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حسـین سعیدی گفت:کیفیت و کمیت آرد تولیدی کارخانه آرد 
جیرفت با نوسـازی و بهسـازی خطوط تولید افزایش می یابد.

خبرنـگار  بـا  گـو  و  گفـت  در  سـعیدی«  »حسـین 
گفـت:  جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان  خبرگـزاری 
بـا  جیرفـت  آرد  کارخانـه  تولیـدی  آرد  کمیـت  و  کیفیـت 
یابـد. مـی  افزایـش  تولیـد  خطـوط  بهسـازی  و  نوسـازی 

کرمـان  جنـوب  صمـت  سـازمان  صنعـت  امـور  معـاون 
افـزود: بـا توجـه بـه ایـن کـه نـان بـه عنـوان قـوت غالـب و 
بخـش همیشـگی سـفره مـردم جنـوب کرمـان مـی باشـد، 
اسـت. برخـوردار  فرآوانـی  اهمیـت  از  تولیـدی  آرد  کیفیـت 

انجـام  نیـز در جهـت  آرد جیرفـت  داد: کارخانـه  ادامـه  وی 
ایـن مهـم، بـا هزینـه ای بالـغ بـر 20 میلیـارد ریـال اقـدام بـه 
اسـت. خـود کـرده  تولیـدی  خطـوط  بهسـازی  و  نوسـازی 

بـا  اکنـون روزانـه  ایـن کارخانـه هـم  سـعیدی اظهـار کـرد: 
مـی کنـد. تولیـد  آرد  تـن   2۴0 تـن گنـدم،   300 دریافـت 

اسـتان کرمـان  دادگسـتری  رئیـس کل   - -ایرنـا  کرمـان 
گفـت: بـه منظـور تامیـن و ارتقـای سـالمت و امنیـت روانـی 
جامعـه در رابطـه بـا بیمـاری کرونـا، برنامـه هـا و اجتماعـات 
شـد. لغـو  اسـتان  ایـن  در  عمومـی  هنـری  و  فرهنگـی 

بـه گـزارش ایرنـا، یدهللا موحـد افـزود: براسـاس ارزیابی های 
انجام شـده از سوی دسـتگاه قضائی، مشخص شد که برنامه 
برگزاری کنسـرت دو تن از خوانندگان کشـور در نهم اسـفند ماه 
لغـو نشـده که بنـا به درخواسـت هـای مردمی و لـزوم اجرای 
تمهیدات پیشـگیرانه از برگزاری این کنسـرت جلوگیری شـد.

وی خاطرنشـان کـرد: ضمـن اعـالم مراتـب جهـت لغـو ایـن 
کنسـرت بـه دسـتگاه های مربوطـه از جملـه اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی، تاکیـد شـد کـه تبلیغـات ایـن کنسـرت 
شـود. آوری  جمـع  وقـت  اسـرع  در  نیـز  شـهر  سـطح  در 

ایسـنا-معاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـر عدم 
حضـور مـردم در تجمعـات و مراسـمات تاکیـد کـرد و گفـت: مردم 
در مکان هـای پـر ازدحـام کمتـر ظاهـر شـوند و در صـورت حضـور 
نیـز فاصلـه یـک تـا یـک و نیـم متـر از یکدیگـر را رعایـت کننـد و 
قطعـا توصیـه می شـود کـه افـرادی بـا عالئـم سـرماخوردگی و یا 
شـبه آنفلوآنـرا بـه هیـچ عنـوان در مکان هـای عمومی حضـور پیدا 
نکنند.دکتـر "سـید وحید احمدی طباطبایـی" در گفت وگو با ایسـنا، 
در خصـوص برگـزاری برخـی مراسـمات و تجمعـات گفـت: مـا 
توصیه هـای بهداشـتی خـود را می کنیـم تـا مـردم در مکان های پر 
ازدحـام بخصـوص افرادی کـه عالیم سـرماخوردگی دارنـد، حضور 
پیـدا نکنند ضمـن آنکه تاکید می شـود مردم در مکان های شـلوغ 

فاصلـه حداقـل یک متـر از یکدیگـر را رعایـت کنند.
کنترل دمای بدن نمازگزاران

وی با اشـاره به برگزاری نماز جمعه فردای در سـطح اسـتان کرمان 
عنـوان کـرد: انتظـار داریـم افرادی کـه عالئـم سـرماخوردگی دارند، 
فـردا در نمـاز جمعـه شـرکت نکنند و اگـر در نماز جمعـه نیز حضور 
پیـدا مـی کننـد حتما از ماسـک اسـتفاده کننـد، ضمن آنکـه مقرر 
شـده اسـت در نماز جمعه این هفته کرمان از تب سـنج دیجیتالی، 
بـرای کنتـرل دمای بدن شـرکت کنندگان در این مراسـم اسـتفاده 
شـود.معاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان دربـاره راه 
انـدازی آزمایشـگاه تشـخیص کرونـا در اسـتان و ورود کیـت های 
آزمایشـی به اسـتان نیز بیان کرد: اسـتان کرمان جزء اسـتان هایی 
اسـت که مقرر شـده کیت های آزمایشی تشـخیص کرونا ویروس 
در اختیـارش قـرار داده شـود و احتماال اواخر هفته آینـده در کرمان 
نیز این آزمایشـگاه راه اندازی خواهد شـد و باتوجه به اینکه اسـتان 
کرمـان زیرسـاخت های الزم بـرای اسـتفاده از ایـن کیت هـا را دارد 
لـذا بـه محضی کـه کیت بـه اسـتان داده شـود، قابلیـت راه اندازی 

آزمایشـگاه تشـخیص کرونا را خواهیم داشـت.
نمی توان جلوی ورود مسافران به کرمان را گرفت

احمدی طباطبایـی در پاسـخ به این سـوال که آیا مسـافران ورودی 
بـه کرمـان کنترل سـالمت می شـوند یا خیـر؟ عنوان کـرد: عمالت 
بحـث کنتـرل سـالمت مسـافران ورودی بـه کرمان مقدور نیسـت 
چـون مسـافران از همـه راه هـا به کرمـان می آیند و قابلیـت اجرایی 
نـدارد، ضمـن آنکه باید مدنظر داشـت که برخی افراد ممکن اسـت 
عالئـم خفیـف کرونـا را داشـته باشـند کـه به هیـچ عنـوان قابلیت 
شناسـایی را نداشـته و از سـوی دیگـر نیـز نمـی توان جلـوی ورود 
مسـافران بـه کرمـان را گرفـت.وی بـا بیان ایـن مطلب کـه در مورد 
تعطیلـی مـدارس هنـوز چیزی از سـوی وزارت بهداشـت و درمان و 
دولـت اعـالم نشـده اسـت، ادامـه داد: تعطیلـی مـدارس از طریق 

اسـتانداری و وزارت کشـور اعـالم خواهد شـد.
افرادی با عائم سرماخوردگی و یا شبه آنفلوآنرا به هیچ عنوان در 

مکان های عمومی حضور پیدا نکنند
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان بار دیگـر بر عدم 
حضـور مـردم در تجمعـات و مراسـمات تاکیـد کـرد و گفـت: مردم 
در مکان هـای پـر ازدحـام کمتر ظاهر شـوند و در صـورت حضور نیز 
فاصلـه یـک تـا یـک و نیـم متـر از یکدیگـر را رعایـت کننـد و قطعا 
توصیـه مـی شـود کـه افـرادی بـا عالئـم سـرماخوردگی و یا شـبه 
آنفلوآنـرا بـه هیچ عنـوان در مکان هـای عمومی حضور پیـدا نکنند.

احمـدی طباطبایی درباره تعطیلی مراسـمات و تجمعات در کرمان 
نیـز گفـت: باتوجه بـه اینکه تاکنـون مورد مثبتـی از ابتالء بـه کرونا 
ویـروس را در کرمـان نداشـتیم، بنابراین تعطیل شـدن مراسـمات 
کارشناسـانه نیسـت و مراسـم ها می توانـد بـا رعایـت احتیـاط و 
تعدیـل شـده در کرمان برگزار شـود.وی بـا تاکید برآنکه مـردم اگر 
در فضـای بسـته پرازدحـام حضـور پیـدا می کنند، حتما از ماسـک 
اسـتفاده کننـد، تصریح کـرد: افرادی کـه در مراسـمات و تجمعاتی 
شـرکت مـی کننـد بالفاصله پـس از پایان مراسـم، دست هایشـان 
را بـا آب و صابـون شسـت و شـو دهند ضمن آنکه قبل از شسـتن 
دسـتان خـود به هیچ عنوان دسـت خـود را به صورت خـود نزدیک 

نکنند.
ویروس کرونا 2 تا 3 روز بر روی سطوح باقی می ماند

از دسـت زدن  بایـد  برآنکـه مـردم  تاکیـد  بـا  احمدی طباطبایـی 
بـه سـطوح خـودداری کننـد، اظهـار کـرد: ویـروس کرونـا روی هـر 
سـطحی می توانـد معمـوال 2 تـا 3 روز و در هـوای سـرد و مرطـوب 
حـدود 9 روز زنـده می مانـد، بنابرایـن سـطوح یکـی از کانـون های 

انتقـال ویـروس کرونـا به انسـان اسـت.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان در پاسـخ به این 
سـوال کـه افـراد مبتـال تـا چنـد روز می تواننـد ناقـل ایـن بیمـاری 
باشـند؟ گفـت: توصیـه می شـود افـراد مبتـال بـه ویـروس هـای 
آنفلوانـزا و کرونـا و حتی سـرماخوردگی حداقل تا 2۴ سـاعت پس 
از اتمـام عالئـم بیماری )تب، سـرفه و ...( در اماکن عمومی حضور 

پیـدا نکنند.

بهسازی و نوسازی خطوط 
تولیدی کارخانه آرد جیرفت

اجتماعات فرهنگی و 
هنری در کرمان لغو شد

این هفته آزمایشگاه 
تشخیص کرونا در کرمان 

راه اندازی می شود

خبر

تعطیلی دانشگاه های سراسر 
استان در هفته جاری

کرونا نان نانوایی ها را می برد؟
توصیه به خرید نان بسته بندی

مدارس سه روز تعطیل شدند  
وزیر بهداشت: هفته سختی در پیش داریم

انهدام باند سرقت از ساختمان های 
نیمه کاره در جیرفت

برپایی 22 بازارچه نوروزی صنایع 
دستی در سطح استان

معـــاون بهداشـــتی دانشـــگاه 
ـــان  ـــتان کرم ـــکی اس ـــوم پزش عل
دانشـــگاه های  تعطیلـــی  از 
ـــده  ـــه آین سراســـر اســـتان در هفت

ــر داد. خبـ
طباطبایـــی معـــاون بهداشـــتی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی اســـتان کرمـــان گفـــت: در 
پـــی شـــیوع بیمـــاری کرونـــا و بـــه منظـــور 
پیشـــگیری از ایـــن بیمـــاری، دانشـــگاه های 
ــل  ــده تعطیـ ــه آینـ ــتان در هفتـ ــر اسـ سراسـ

ــتند. هسـ
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــتی دانش ـــاون بهداش مع
اســـتان افـــزود: بنـــا بـــه اعـــالم وزیـــر 
بهداشـــت دانشـــگاه ها در هفتـــه آینـــده بـــه 
دلیـــل جلوگیـــری از شـــیوع بیمـــاری کرونـــا 

تعطیـــل اعالم شـــده اســـت.

طباطبایـــی تصریـــح کـــرد: بـــرای تعطیلـــی 
ــچ  ــون هیـ ــده تاکنـ ــه آینـ ــدارس در هفتـ مـ
ـــه  ـــه نشـــده اســـت و روز جمع ـــی گرفت تصمیم
در ایـــن خصـــوص نتیجـــه گیـــری خواهـــد 

شـــد.
ــرد:  ــه کـ ــهروندان توصیـ ــه ی شـ ــه همـ او بـ
ـــکات بهداشـــتی از روبوســـی،  ـــت ن ضمـــن رعای
دســـت دادن و تجمـــع در اماکـــن عمومـــی 

خـــودداری شـــود.
معـــاون بهداشـــتی علـــوم پزشـــکی اســـتان 
ــه داری  ــرادی کـ ــرد: افـ ــوان کـ ــان عنـ کرمـ
ــتند  ــی هسـ ــزش بینـ ــرفه و آبریـ ــب، سـ تـ
و  پزشـــکان  خصوصـــی  مطب هـــای  بـــه 
عالئـــم  وچنانچـــه  مراجعـــه  درمانگاه هـــا 
ــه  ــتان ها مراجعـ ــه بیمارسـ ــد بـ ــر شـ حاد تـ

شـــود.

مدیرگـروه پیشـگیری و مبـارزه بـا 
بیمـاری هـای واگیـر دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان از مردم خواسـت به 
علـت ویـروس کرونا حتـی المقدور 

نـان سـنتی نخرند.
مهـدی شـفیعی گفت:متاسـفانه عرضه نان سـنتی 
کـه با دسـت در تماس اسـت در شـهر کرمـان زیاد 

دارد. وجود 
او افـزود: بـرای جمـع آوری آن وقـت زیـادی مـی 
بـرد، پـس بـه مـردم توصیه مـی کنیم از نـان های 

بسـته بندی شـده اسـتفاده کنند.
او اضافـه کـرد: در تهیـه نـان هـای بسـته بنـدی به 

سـیب سـالمت محصـول توجـه کنند.
او گفـت: اگر شـهروندان از نانوایی نان سـنتی تهیه 
می کننـد، از نانوایـی هایـی کـه با دسـت در تماس 

نیست اسـتفاده کنند.
نـان هـای  بـا  رابطـه  افـزود: در  مهـدی شـفیعی 
حجیـم مثـل باگـت نیـز بـه همیـن صـورت عمـل 

کننـد.
انتقال ویروس کرونا از طریق مصرف نان 

امکان پذیر نیست
دانشـگاه  داروی  و  غـذا  مدیـر  ایـن خصـوص  در 
علوم پزشـکی خراسـان شـمالی در مصاحبه ای بر 

سـالمت نـان تاکیـد کرده اسـت.
بـه گفته حسـن براتی پـور انتقال ویـروس کرونا از 

طریـق مصرف نـان امکان پذیر نیسـت.
بـه گـزارش العالـم ، وی خطـاب بـه مـردم گفتـه 
اسـت کـه بدون نگرانـی این ماده غذایـی را مصرف 

. کنند
براتـی زاده افـزود: مصـرف مواد غذایی پخته شـده 

و حـرارت دیـده نظیـر نان، جای نگرانـی ندارد.
او اظهـار کـرد: مـردم  بـا خیـال راحت نـان مصرف 

. کنند
طبـق آخریـن آمـار تاکنـون هیـچ مـورد مثبتـی از 
ابتـال بـه کرونـا ویـروس در اسـتان کرمـان گزارش 

است. نشـده 

وزیر بهداشـت مصوبـات پنجمین 
مدیریـت  ملـی  سـتاد  جلسـه 
و  اعـالم کـرد  را  بیمـاری کرونـا 
جلسـه  مصوبـات  طبـق  گفـت: 
مـدارس کل کشـور تا دوشـنبه تعطیـل خواهند 

بـود.
بـه گـزارش ایسـنا،  سـعید نمکـی در حاشـیه 
برگـزاری جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت بیماری 
کرونـا ضمـن سپاسـگزاری ویـژه از مقام معظم 
همـکاران  از  تفقـد  و  دلجویـی  بابـت  رهبـری 
و قدردانـی از کادر درمانـی و همـه آنهـا کـه در 
اطـالع رسـانی بـه مردم کمـک می کننـد، گفت: 
امروز نشسـتی را در سـتاد ملـی مدیریت کرونا 
داشـتیم و تصمیمـات خوبـی در ایـن نشسـت 

گرفته شـده اسـت.
بخش هـای  کشـور  سراسـر  در  افـزود:  وی 
بیمارسـتانی آماده اسـت و امکانات و تجهیزات 

الزم را بـه میـدان آورده ایـم امـا واقعیـت ایـن 
اسـت کـه هفتـه سـختی را در پیش داریـم و با 
بررسـی اپیدمیولوژیـک از رصدهـای ملی و بین 
المللـی رونـد را بـه گونـه ای می بینیـم که پیک 
اصلـی بیمـاری در هفتـه و روزهـای آتی اسـت.

وزیـر بهداشـت با بیـان اینکه این امـر به معنای 
وحشـت مـردم نیسـت و قـرار نیسـت خودمان 
را ببازیـم اظهار کرد: خوشـبختانه با هوشـمندی 
مـردم و به صحنـه آمدن همه دسـت اندر کاران 
و خبررسـانی همه دستگاهها و اشـراف مدیران 
مـا ایـن پیـک و خیـز آتـی بیمـاری را هـم بـه 

خوبـی کنترل مـی کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه مـردم بایـد در جریـان روند 
آتی باشـند، گفـت: از مردم تمنا می کنم بیشـتر 
همراهـی کنند و به مـا در کاهش آلودگی کمک 
کننـد و بـه هـر جـا مـوردی را ابـالغ می کنیـم 

تبعیت شـود.

جیرفــت  انتظامــی  فرمانــده 
از  ســرقت  بانــد  انهــدام  از 
بــا  کاره  نیمــه  ســاختمان های 
ــن  ــرقت در ای ــره س ــف 9 فق کش

داد. خبــر  شهرســتان 
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان ،ســرهنگ 
رضــا محمدرضایــی گفــت: در پــی وقــوع چنــد 
ــه کاره و  ــاختمان های نیم ــرقت از س ــره س فق
مجتمع هــای مســکونی در شهرســتان جیرفــت، 
مامــوران  توســط  تخصصــی  پایش هــای 
کالنتــری 15 بــرای شناســایی و دســتگیری 

ــد. ــروع ش ــارقان ش س
ــا انجــام اقــدام  ــا بیــان اینکــه کارآگاهــان ب او ب
ــق  ــه موف ــه جانب ــی های هم ــی و بررس اطالعات
بــه شناســایی یــک بانــد ۴ نفره ســرقت شــدند، 

تصریــح کــرد: پــس از هماهنگی هــای قضائــی، 
ــان را در  ــی متهم ــی ضربت ــوران در عملیات مام

مخفیگاهشــان دســتگیر کردنــد.
ــل  ــر قاب ــی از کشــف مقادی ــام انتظام ــن مق ای
ــان  ــگاه متهم ــوال ســرقتی از مخفی ــی ام توجه
در  افــراد  ایــن  داشــت:  اظهــار  و  داد  خبــر 
بازجویی هــای بــه عمــل آمــده تاکنــون بــه 
ــه کاره  ــاختمان های نیم ــرقت از س ــره س 9 فق

ــد. ــراف کردن اعت
فرمانــده انتظامــی جیرفــت در پایــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه متهمیــن پــس از تشــکیل پرونــده به 
مراجــع قضایــی معرفــی شــدند، از شــهروندان 
ــه  ــا تجهیــز ســاختمان نیمــه کاره ب خواســت: ب
حفــاظ و اســتفاده از ســرایدار و نگهبــان، ضمــن 
حفاظــت از امــوال خــود، از زمینه هــای ســرقت 

جلوگیــری کننــد.

معاونـــت  ایسنا-سرپرســـت 
کل  اداره  دســـتی  صنایـــع 
ـــگری  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ می
و صنایـــع دســـتی اســـتان 
ــع  ــه صنایـ ــی 22 بازارچـ ــان از برپایـ کرمـ
دســـتی در ایـــام نـــوروز 99 در ســـطح 

اســـتان خبـــر داد.
"کاظـــم حســـین زاده" در تشـــریح جزییـــات 
ایـــن خبـــر اظهـــار کـــرد: 20 شهرســـتان و 
ـــان در  ـــتان کرم ـــع شهرس ـــش از تواب 2 بخ
ایـــام نـــوروز  99میزبـــان بازارچـــه هـــای 

ـــود. ـــد ب ـــتی خواهن ـــع دس ـــت صنای موق
ـــای  ـــه ه ـــه بازارچ ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــب ۴۴2  ــتی در قالـ ــع دسـ ــت صنایـ موقـ
افـــزود:  غرفـــه برگـــزار مـــی شـــوند، 
ـــیه  ـــتی در حاش ـــع دس ـــای صنای ـــه ه بازارچ

اماکـــن تاریخـــی ســـطح اســـتان کرمـــان 
برپـــا مـــی شـــوند.

ـــتی  ـــع دس ـــه صنای ـــه بازارچ ـــین زاده ب حس
ـــن  ـــت: ای ـــرد و گف ـــاره ک ـــان اش ـــهر کرم ش
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــامل 100 غرفـ ــه شـ بازارچـ
ــدان  ــتی هنرمنـ ــع دسـ ــوغات و صنایـ سـ
اســـتان هـــای مختلـــف کشـــور را بـــه 
معـــرض نمایـــش و فـــروش مـــی گـــذارد.

سرپرســـت معاونـــت صنایـــع دســـتی 
اداره کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایـــع دســـتی اســـتان کرمـــان در 
ـــان  ـــتان کرم ـــرد: اس ـــان ک ـــان خاطرنش پای
صنعتگـــر  و  هنرمنـــد  هـــزار   70 دارای 
ــد  ــه تولیـ ــه بـ صنایـــع دســـتی اســـت کـ
انـــواع محصـــوالت صنایـــع دســـتی مـــی 

ــد. پردازنـ

بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن بـه سـال نـو و آغـاز سـفرهای نـوروزی بـه 
منظـور پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونـا در جنوب کرمـان، تیم هایی 
از دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، در مبـادی ورودی جنـوب کرمـان، 

غربالگـری اولیـه مسـافران و راننـدگان را انجـام مـی دهند.
خبرگـزاری شبسـتان - جنـوب کرمـان: بیمـاری کرونـا، نوعـی بیماری 
ویروسـی بـا قابلیت انتشـار باالسـت که تاکنـون درمان قطعی بـرای آن 
یافت نشـده اسـت اما آنچه که مهم اسـت پیشـگیری بهتر از درمان می 
باشـد، به گفته پزشـکان قطعا با جدی گرفتن و رعایت نکات بهداشـتی 
همچون شسـتن دسـت هـا بـا آب و صابون و یـا ضدعفونی کننـده ها، 
پرهیز از دسـت دادن و روبوسـی کردن و پرهیز از سـفرهای غیر ضروری 

مـی تـوان از ابتال به بیمـاری کرونا مصـون ماند.

هـم اکنـون بسـیاری از کشـورهای دنیـا و از جملـه ایران در حـال مبارزه 
بـا ایـن بیماری هسـتند، این بیماری تاکنون چندین اسـتان از کشـور را 
درگیـر کـرده اسـت ولی برخی از اسـتان ها در وضعیت سـفید هسـتند 
یعنـی تاکنـون مـورد مثبتی از بیماری کرونا در آنها یافت نشـده اسـت و 
در ایـن بیـن جنـوب کرمان یکی از مناطقی اسـت که خوشـبختانه تا به 

امـروز مورد مثبتـی از این بیماری گزارش نشـده اسـت.
بنابرایـن گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان در خصـوص اقدامـات 
پیشـگیرانه معاونت بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت از شیوع 
بیمـاری کرونا در جنوب کرمان و اهمیت رعایت نکات بهداشـتی توسـط 
مـردم بـا معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت گفـت و گو 

کرد.

»اصغـر خیرخـواه« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان، 
بـه اقدامـات پیشـگیرانه در خصـوص بیمـاری کرونـا در سـطح جنـوب 
کرمـان، اشـاره کـرد و افـزود: بـا توجـه بـه دسـتورالعمل هـای وزارت 
بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی، تاکنـون جلسـات هماهنگـی بـا 
حضـور مسـئولین ادارات در سـطح هفـت شهرسـتان جنوبـی کرمـان با 
محوریت نحوه آموزش راههای پیشـگیری از شـیوع بیماری کرونا و نیز 
ایجاد حساسـیت نسـبت به رعایت نکات بهداشـت فردی توسـط مردم 

تشـکیل شـده است.
معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت ابراز کرد: بـا توجه به 
نزدیـک شـدن به سـال نـو و آغاز سـفرهای نـوروزی بنابراین بـه منظور 
پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونـا، در مبـادی ورودی جنـوب کرمـان 
تمهیداتی اندیشـیده شـده و قرار اسـت با اسـتقرار تیم هایی از دانشگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت در این مبادی، عـالوه بر انجـام غربالگری اولیه 
مسـافران و راننـدگان، توصیـه هـای بهداشـتی الزم بـرای جلوگیـری از 
شـیوع بیمـاری کرونا به رانندگان ناوگان حمـل و نقل جاده ای و عمومی 

ارائه شـود.
وی عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه برگزاری جلسـات متعـدد با همـکاران ما 
در ادارات راه و پایانـه هـا، مقـرر شـد تیـم هـای غربالگـری در مبـادی 
زهکلـوت، جیرفـت و منوجـان مسـتقر شـوند و غربالگـری هـای اولیه 

را انجـام دهند. 
خیرخـواه ادامـه داد: بـا هماهنگی با پایانه هـا و اداره راه ها و با همکاری 
تیـم هـای پزشـکی مـا، روش هـای ضد عفونـی بـه راننـدگان اتوبوس 

هـای شـهری و بین شـهری آمـوزش داده می شـود.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت ضمـن هشـدار، 
اظهـار کـرد: اکنـون فصـل مناسـبی بـرای سـفر مخصوصا بـه هرمزگان 
و سیسـتان و بلوچسـتان نیسـت بنابراین هـم وطنان از سـفرهای غیر 

بپرهیزند. ضـرور 
وی بیان کرد: از آنجایی که تجمعات موجب انتشـار بیشـتر این ویروس 
مـی شـود و امـا هـر چقـدر مـردم در منـزل مانـده و از رفـت و آمدهای 
غیـر ضـروری پرهیز کنند انتشـار این ویروس کاهش مـی یابد بنابراین 
محدویـت هایـی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شـده و در همین 

راسـتا مراسـم اعتکاف، تورهای سـیاحتی و زیارتی لغو شـده است.
خیرخـواه افـزود: تاکیـد مـا بـر ایـن اسـت کـه ضد عفونـی بانـک ها و 
اماکـن عمومـی هـر چـه سـریع تـر شـروع شـود، در همین راسـتا تیم 
بازرسـی مـا ضمـن بازدیـد از مراکـز و مـکان هایـی مثـل بانـک هـا، در 
صـورت مشـاهده عـدم رعایـت نـکات بهداشـتی در ایـن مـکان هـا، بـا 
هماهنگـی هـای صـورت گرفتـه بـا روسـای دادگسـتری هـا به شـدت 

بـا متخلفیـن برخـورد خواهد شـد چـرا که پای سـالمت مـردم در میان 
است.

معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت ابـراز کـرد: آموزش 
روش هـای ضـد عفونی به کارکنان شـهرداری ها در دسـتور کار قرار دارد 
و همـکاران مـا روش هـای ضدعفونـی را بـه شـهرداری ها آمـوزش می 
دهنـد تـا بـرای پیشـگیری از بیمـاری کرونـا در سـطح شهرسـتان های 

جنـوب کرمـان بـه کمک مـا بیایند.
وی عنـوان کـرد: مـا تمـام تالش خـود را برای پیشـگیری از شـیوع این 
بیمـاری در ایـن منطقـه بـه کار خواهیـم بـرد اما مـی طلبد مـردم نیز با 
درک حساسـیت موضوع و رعایت نکات بهداشـتی به ما کمک کنند، در 

غیـر ایـن صورت تـالش های مـا بی فایده اسـت.
خیرخـواه بیـان کـرد: مغـازه داران باید راغـب به رعایت نکات بهداشـتی 
باشـند تـا جـان خانـواده های خـود را بـه خطـر نیاندازند، تاکیـد بر این 
اسـت جایـگاه داران پمـپ بنزین هـا، این امـکان را ضـد عفونی متولی 
کـرده و فقـط یـک پمپ چی بـرای بنزین زدن خودروها مسـتقر شـود.

معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت اظهار کـرد: همکاران 
بهداشـت محیـط اکنـون با جدیت در حـال بازدید از نانوایی های سـطح 
شهرسـتان ها هسـتند، به نانوایی ها هشـدار داده شـده که بهداشـت را 
رعایـت کننـد در غیـر ایـن صـورت بـا دریافـت گزارشـات مردمـی و یا با 
مشـاهده تخلفات بهداشـتی، با آنها به شـکل جدی برخورد خواهد شـد 

البتـه رسـتوران ها نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نخواهند بود. 
وی ابـراز کـرد: کلیـه اسـتان هـا بـا ایـن مشـکل کمبـود ماسـک و ژل 
ضدعفونـی کننده مواجه هسـتند که متاسـفانه بخش عمـده آن مربوط 
بـه احتـکار هایـی اسـت کـه طی چنـد روز گذشـته صـورت گرفتـه و در 
جنـوب کرمـان نیـز بـا ایـن دسـته از مشـکالت مواجـه هسـتیم امـا به 
زودی توزیع ماسـک در مراکز توزیع و داروخانه آغاز خواهد شـد و مردم 

مـی تواننـد نسـبت به خریـد آن اقـدام کنند.
خیرخـواه افـزود: بـه زودی ماسـک در مراکز توزیع خواهد شـد و توصیه 
مـی کنیـم مـردم سـطوح منـازل خـود را ضدعفونـی کننـد بـه زودی از 
طریـق رسـانه ها آمـوزش های الزم بـرای ضدعفونی کردن این سـطوح 
ارائه می شـود.معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت عنوان 
کـرد: هیچ شـواهد علمی اثبات شـده ای مبنی بر تاثیـر گرما در کاهش 
ابتـال بـه بیمـاری کرونا وجـود ندارد ولی بر اسـاس مقاالتی که به شـکل 
محـدود در خصـوص ایـن ویروس منتشـر شـده می تـوان امیـدوار بود 
چنانچـه این ویروس مانند آنفوالنزا باشـد با گرم شـدن هـوا، ابتال به آن 
کاهـش یابـد و یـا حداقل به دنبال گرم شـدن هوا و کاهـش تردد مردم 

در مـکان هـای عمومی، انتشـار ایـن ویروس کاهـش پیدا کند.

وی ابـراز کـرد: تاکنون در سـطح شهرسـتان های جنوبـی کرمان 8 مرکز 
آمـوزش راه هـای پيشـگيری از ابتـال بـه بیماری کرونـا راه اندازی شـده 
اسـت و اجـرای طـرح غربالگـری و آمـوزش هـای پیشـگیرانه از ایـن 
بیمـاری در قالـب طرح خانـه به خانه حتی در مناطـق دور افتاده جنوب 
کرمان در دسـتور کار قرار دارد.خیرخواه اضافه کرد: به پرسـنل این مراکز 
مراقبت های بهداشـتی الزم آموزش داده شـده اسـت و در حال رایزنی 
با وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی هستیم تا بتوانیم تجهیزات 

و امکانـات الزم بـرای این مراکـز را تامین کنیم.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت با اشـاره بـه آمادگی 
نسـبی بیمارسـتان هـای سـطح جنـوب کرمـان در خصـوص مواجـه با 
مـوارد مثبـت کرونـا، افزود: بیمارسـتان های امام خمینـی )ره( جیرفت 
و 12 فروردیـن کهنـوج بـه عنـوان بیمارسـتان های معیـن در نظر گرفته 
شـده انـد و بخـش هایـی از ایـن بیمارسـتان هـا بـه منظـور مراقبت از 
بیماران احتمالی کرونایی در نظر گرفته شـده و در بخش های ICU نیز 

تخـت هایـی به ایـن نوع بیمـاران اختصاص داده شـده اسـت.
وی ادامـه داد: بیمارسـتان 12 فروردیـن بیماران پنج شهرسـتان جنوبی 
و بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( جیرفـت نیـز بیماران شهرسـتان های 
عنبرآبـاد و جیرفـت را تحـت درمـان قـرار خواهـد داد امـا تـالش مـا بر 
ایـن اسـت کـه بیمـاران با عالئـم خفیف کـه مشـکل خاصـی ندارند در 
بیمارسـتان های شـهر خود درمان شـوند زیرا جابجایی موجب انتشـار 
بیشـتر بیمـاری کرونا می شـود ولی چنانچـه حال بیماران حـاد گزارش 

شـود به بیمارسـتان هـای معین انتقـال داده می شـوند.
آزمایـش مـوارد  نتایـج  تاکنـون  خیرخـواه عنـوان کـرد: خوشـبختانه 
مشـکوک بـه بیمـاری کرونـا، منفی اعالم شـده و منتظر هسـتیم نتایج 
مابقی موارد مشـکوک نیز اعالم شـود و چنانچه مورد مثبتی اعالم شـد 

حتمـا به اطـالع مـردم خواهیم رسـاند.
معاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت بیان کرد: درسـت اسـت 
کـه تاکنـون مـورد مثبتی در سـطح جنـوب کرمان گزارش نشـده اسـت 
امـا توصیـه مـی کنیـم و انتظـار داریـم مـردم بـا این فکـر که اگـر اینجا 
مـورد مثبتـی بود نکات بهداشـتی را با جدیـت رعایت مـی کردند اکنون 
نیـز بـا همـان حساسـیت و بـه دور از تـرس و واهمه نکات بهداشـتی را 

رعایـت کنند.
 کمبود دارو برای درمان های حمایتی نداریم 

در ادامـه ایـن گزارش خبرنگار خبرگزاری شبسـتان با معاون غـذا و دارو 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت گفـت و گو کرد.

»محمـد امیـر پور« در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبسـتان با بیان 
ایـن مطلـب کـه کرونـا درمـان دارویی خاصـی نـدارد، گفت: بـا توجه به 

شـیوع بیماری کرونا در سـطح کشـور و به دنبال آن، احتمال شـیوع این 
بیماری در جنوب کرمان وجود دارد بنابراین با تمهیدات اندیشـیده شـده 
در مراکـز درمانـی دارو بـه انـدازه کافـی وجـود دارد و با کمبـود دارو برای 
درمـان هـای حمایتی مواجه نیسـتیم. معاون غذا و دارو دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفت بیان کرد: متاسـفانه در جنوب کرمان با کمبود ماسـک 
و نبـود ژل ضدعفونـی کننده مواجه هسـتیم که بخش عمده آن به دلیل 
عـدم تـوازن در خرید این اقالم از سـوی مردم و بخـش دیگر آن مربوط 
بـه بازار سـیاه اسـت.وی در خصوص گالیه مردم نسـبت به قیمت های 
متفـاوت ماسـک و ژل هـای ضدعفونی کننـده در داروخانه های سـطح 
جنـوب کرمـان، اظهار کـرد: لوازم بهداشـتی ماننـد دارو از قیمت مصوبی 
برخـوردار نیسـتند و مشـمول قیمـت گـذاری یکسـانی نمی باشـند و با 
توجـه بـه وضع موجود در کشـور، بسـیاری از کارخانه هـای توزیع کننده 
قیمـت هـا را افزایـش داده انـد بنابرایـن فروش اقـالم دارویـی بر طبق 
نـرخ مصـوب و فروش اقالم بهداشـتی باید مطابـق فاکتور خرید معتبر 
باشـد.امیرپور اضافـه کرد: در غیـر این صورت براسـاس هماهنگی های 

صـورت گرفتـه بـا تعزیرات، با متخلفیـن برخورد جدی خواهد شـد.
معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت اظهـار کـرد: عالوه 
بـر ایـن که بازرسـان مـا در حـال بازدیـد از داروخانه های سـطح جنوب 
کرمـان هسـتند سـامانه 190 نیـز پـل ارتباطی مـردم با ماسـت بنابراین 
مـردم مـی تواننـد شـکایات خـود را از طریـق ایـن سـامانه به مـا اطالع 
دهنـد تـا در کمتریـن زمان ممکن بازرسـان ما در محل حاضر شـده و با 

بررسـی فاکتـور هـا به شـکایات آنها رسـیدگی کنند. 
وی عنـوان کـرد: بـا پیگیـری های صـورت گرفته از شـنبه ژل ضدعفونی 
کننـده در سـطح وسـیع آغـاز خواهـد شـد و ایـن مشـکل برطـرف می 
شـود.امیرپور ابـراز کـرد: در حـال حاضـر ماسـک معمولـی در داروخانـه 
هـای امـام خمینـی )ره( و سـلندری بـه نـرخ مصـوب 500 تومـان بـه 
فـروش مـی رسـد امـا ماسـک فیلتـر دار موجود نیسـت البته بـزودی 
بـا دسـتور وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی ماسـک فیلتردار 
از طریـق مراکـز بهداشـتی و بـا اولویـت کادر درمانـی توزیع خواهد شـد.
شـایان ذکـر اسـت؛ چنانچـه مـردم بـه دور از تـرس و واهمـه، نـکات 
بهداشـتی را بـا جدیت رعایت کنند قطعا به بیمـاری کرونا مبتال نخواهند 
شـد و بـا توجـه بـه کمبـود ماسـک و دیگـر اقـالم بهداشـتی اگـر مردم 
بـرای تهیـه این اقـالم به داروخانه هـا و مراکز توزیع هجـوم نیاورند و به 
انـدازه مـورد نیاز خـود خریداری کنند قطعا با مشـکالت کمتـری در این 

خصـوص مواجه خواهیـم بود.
پـس بیاییـم همگـی با امید بـه خداوند و بـا رعایت نکات بهداشـتی به 

فکـر نجـات جان و سـالمت خود و عزیزانمان باشـیم.

غربالگری مسافران در مبادی 
ورودی  جنوب کرمان 

ان
ست

شب
س: 

عک

از ابتـدای فصل برداشـت محصوالت جالیـزی و به خصوص 
از زمـان برداشـت خیـار، روزگار کشـاورزان جنـوب سـیاه تر 
از شـب شـده  اسـت، کشـاورزانی کـه مجبورنـد، محصوالت 
خـود را بـه قیمتـی کمتـر از سـه سـال پیـش  بـه خریـدار 
بفروشـند در حالـی که همـه ی هزینه های تولیـد چند برابر 
شـده  اسـت. امـا انـگار داسـتان خیـار بـرای گوجـه فرنگـی 
جنـوب نیـز در حـال تکـرار شـدن اسـت، در مـاه گذشـته در 
بـازار هـای کرمـان گوجـه بـه قیمت 12 هـزار تومـان فروخته 
مـی شـد  امـا هم اکنون بیـن 5 تا 6 هزار تومـان  به فروش 
مـی رسـد. ایـن محصـول نیـز بـه دلیـل اینکـه  مانـدگاری 
افزایـش  را  جنوبـی  نگرانـی کشـاورزان  دارد،  کمـی کـه  
داده اسـت،  در کاهـش قیمـت ایـن محصـول نیـز نقـش 
دالالن مشـخص اسـت کـه بـا حضـور در بـازار قیمـت هـا 
را شکسـته و ضـرر را واقعـی را از ایـن رفتـار را  کشـاورزی 
مـی بـرد کـه  مـدت ها چشـم انتظـار محصـول بوده اسـت. 
یکـی از دالیـل کسـادی بـازار محصـوالت کشـاورزی جنـوب 
ممنوعیـت واردات  ایـن محصـوالت بـه کشـور عـراق اسـت 
امـا آیـا بـرای ایـن مشـکل هیـچ راه حلـی وجـود نـدارد؟

 پایانه صادرات جنوب راهی برای حفظ 
صادرات

مروجــی رییــس ســازمان صمــت جنــوب بــه کاغــذ 

وطــن مــی گویــد: مــا در ســازمان دغدغــه رفــع مشــکالت 
ــک  ــه زودی ی ــور  ب ــن منظ ــه همی ــم، ب ــاورزان را داری کش
ــه ایــران می آیــد  هیــات تجــاری از ســوی کشــور روســیه ب
ــدا  ــراق پی ــرای ع ــی ب ــازار جایگزین ــی ب ــا انجــام رایزن ــا ب ت
ــراق  ــور ع ــه کش ــد از آنک ــد: بع ــاد آور ش ــی ی کنیم.مروج
ــل  ــه دلی ــه کشــورش را ب واردات 17 محصــول کشــاورزی ب

حمایــت از تولیــد داخلــی خــود ، ممنــوع کــرد، کشــاورزان 
ــه  ــا در هفت ــدند. م ــل ش ــادی را متحم ــرر زی ــی ض جنوب
گذشــته در مــورد مشــکالت  کشــاورزان  جلســات مختلفــی 
را برگــزار کردیــم  کــه در آن  نماینــده هــای تجــاری در حــوزه 

هــای  مختلــف حضــور داشــتند. رییــس صمــت جنــوب بــا 
ــا حــوزه اوراســیا  ــاط کشــور ب ــه کــه ارتب ــن نکت ــادآوری ای ی
خــوب اســت، گفــت: تفاهم نامــه  تجــاری ای بــا  ایــن 
حــوزه از ســوی صنعــت و معــدن بســته شــده اســت ، ایــن 
ــوالت  ــادرات محص ــری ص ــهیل گ ــرای تس ــه  ب ــم نام تفاه
ــه  ــن جلس ــت و در ای ــیا اس ــوزه اوراس ــه ح ــاورزی ب کش
ــی  ــل معرف ــور کام ــه ط ــوب ب ــاورزی جن ــوالت کش محص
ــر  ــرار ب ــوب اســتان تشــریح شــد و ق ــی جن شــده و توانای
ــک  ــه مال ــی ک ــار روس ــری از تج ــک س ــه ی ــد ک ــن ش ای
شــرکت هــای زنجیــره ای هســتند بــه همــراه رایــزن هــا بــه 
جنــوب اســتان ســفر کننــد و از نزدیــک  موضــوع را بررســی 
کننــد. مروجــی یــادآور شــد : قــرار اســت محصوالتــی کــه 
مدنظــر آنهــا اســت  و اســتانداردهای آن هــا را دارد بــه ایــن 
بــازار ارســال شــود و در  برخــی از فروشــگاه هــای زنجیــره 
ای روســیه فروختــه شــود.  قــرار اســت ایــن جلســه کــه بــا 
حضــور تجــار روســی برگــزار مــی شــود کاربــردی بــوده و مــا 
از صــادر کننــدگان محصــوالت کشــاورزی هــم دعــوت کــرده 
و حلقــه ارتبــاط بیــن آن هــا مــی شــویم. رییــس صمــت 
ــی  ــیه م ــازار روس ــه ب ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ــوب ب جن
توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای عــراق باشــد، گفــت: بــرای 
صــادرات  بــه ایــن بازار،بایــد بــه نــوع محصــول درخواســتی 
ــذب   ــب و ج ــرات و جل ــن مذاک ــدف ای ــود و ه ــه ش توج
ــوب  ــه جن ــاورزی در منطق ــه کش ــت ک ــن اس ــازار ای ــن ب ای
اســتان بــه صــورت هدفمنــد انجــام شــود، بــه طــور مثــال 
امســال در فــروش خیــار خــاردار  مشــکلی بــرای کشــاورز  
وجــود نداشــت چــون بــازار روســیه متقاضــی آن بــود، تولید 
کشــاورزی بایــد هــم بــر اســاس تقاضای بــازار داخــل و هم 
ــه گفتــه  ــازار هــای خارجــی باشــد. ب ــر اســاس تقاضــا  ب ب
ــردن صــادرات محصــوالت  ــور تســهیل ک ــه منظ مروجــی ب
محصــوالت  صــادرات  شــرکت  زودی  بــه  کشــاورزی 
کشــاورزی در جنــوب فعــال شــده تــا صــادرات محصــوالت 
ــه فــروش  ــازار هــای خارجــی ب ــر در ب کشــاورزی راحــت ت
بروند.رییــس صمــت جنــوب در مــورد پایانــه صــادرات 
کــه مــدت زمــان زیــادی وعــده آن داده شــده بــود، گفــت: 
ــی شــماره  ــه زودی در محــل شــهرک صنعت ــه ب ــن پایان ای
ــه  2 جیرفــت افتتــاح مــی شــود، و تاخیــر در افتتــاح آن ب
دلیــل مشــکالت تســهیالتی بــود کــه در جلســه اخیــری کــه 
در تهــران و بــا مدیــران ســازمان برگــزار کردیــم مشــکل رفــع 

شــده اســت و شــرکت صــادرات یکــی از کارهایــی اســت که  
ــه  ــه انجــام خواهــد شــو 70 درصــد ایــن پایان در ایــن پایان
ــی شــود. ــاح م ــر افتت ــاه دیگ ــد م ــا چن ــل شــده و ت تکمی

  تاثیرکرونا بر صادرات محصوالت کشاورزی 
یکــی دیگــر از بازارهــای هــدف صادراتــی محصــوالت 
کشــاورزی جنــوب کرمــان کشــورهای حاشــیه خلیــج 

فــارس، افغانســتان، پاکســتان اســت  کــه بــه گفتــه 
مروجــی مذاکــرات بــرای صــادرات بــا ایــن کشــور هــا نیز در 
جریــان اســت.ماجرای دیگــری کــه ایــن روزهــا بــر فــروش 

محصــوالت کشــاورزی تاثیــر  گذاشــته اســت شــیوع کرونــا 
در کشــور اســت،ظاهرا مشــتری هــای کشــورهای همســایه 
ــای بیشــتر محصــوالت  ــت ه ــا قیم ــد ب ــی دهن ــح م ترجی

کشــورهای دور دســت را خریــداری کننــد و گوجــه فرنگــی 
یکــی از ایــن محصــوالت اســت.مدیر زراعــت ســازمان 
جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در خصــوص کشــت 
گوجــه در جنــوب کرمــان ســایت خبــری بــازار گفــت: طبــق 
برنامه ریــزی کشــوری و شــرایط آب و هوایــی، گوجــه 
بهــاره ســهم جنــوب کرمــان اســت.فرامرز رســتگاری افــزود: 
ــتان های  ــاورزی، اس ــاد کش ــزی وزارت جه ــق برنامه ری طب
بوشــهر و هرمــزگان وظیفــه تولیــد زمســتانه گوجــه کشــور 
ــد و  ــده دارن ــر عه ــی ب ــرایط آب و هوای ــه ش ــه ب ــا توج را ب
جنــوب  اســتان ها،  ایــن  در  برداشــت گوجــه  از  پــس 
ــد. ــن می کن ــور را تامی ــه کش ــار گوج ــل به ــان در فص کرم

جنوب کرمان یکی از بزرگترین پهنه های 
کشاورزی 

ــام  ــان انج ــوب کرم ــاره در جن ــه به ــت گوج ــت: کش وی گف
ــه  ــف و ب ــای مختل ــتان ه ــاه در شهرس ــفند م ــده و اس ش
تدریــج برداشــت محصــول آغــاز و تــا اوایــل تابســتان ادامــه 
مــی یابد.رســتگاری کاشــت عمــده محصــول گوجه فرنگــی 
منطقــه جنــوب کرمــان را کشــت بهاره برشــمرد و گفــت: این 
کشــت هــم اکنــون شــروع شــده و تــا اواخــر دی مــاه ادامــه 
دارد.رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان نیــز 
بــه همیــن ســایت گفــت: طبــق برنامه ریــزی ایــن ســازمان 
12 هــزار هکتــار از اراضــی جنــوب کرمــان بــه کشــت گوجــه 
فرنگــی اختصــاص می یابــد کــه طبــق بــرآورد کارشناســان، 
از ایــن میــزان ۴50 هــزار تــن محصــول گوجــه فرنگــی تولید 
می شود.ســعید برخــوری افــزود: برداشــت گوجــه در منطقــه 
جنــوب کرمــان از اســفند بــه ترتیــب از شهرســتان های 
ــت  ــاد و جیرف ــوب، عنبرآب ــار جن ــوج، رودب ــج، کهن قلعه گن
تــا 10 خردادمــاه انجــام می شــود.وی پیــک برداشــت 
ــن  ــان را 25 فروردی ــوب کرم ــی جن ــه فرنگ ــول گوج محص
ــه  ــد گوج ــت: 50 درص ــمرد و گف ــت ماه برش ــا 20 اردیبهش ت
جنــوب کشــت  رودبــار  در شهرســتان  جنــوب کرمــان 
می شــود.رییس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
ــه افزایــش هزینه هــای کشــت محصــول گوجــه فرنگــی  ب
اشــاره کــرد و گفــت: ســال گذشــته قیمــت هــر کیلــو گوجــه 
فرنگــی هــزار و 200 تومــان بــوده کــه بــا توجــه بــه افزایــش 
30 تــا ۴0 درصــدی هزینه هــای تولیــد، قیمــت تمــام شــده 
ــزار و  ــک ه ــن ی ــه طــور میانگی ــرای کشــاورز ب ــو ب ــر کیل ه
۴00 تــا یــک هــزار و 500 تومــان پیش بینــی می شــود.

مروجی رییس سازمان صمت جنوب به کاغذ 
وطن می گوید: ما در سازمان دغدغه رفع مشکات 
کشاورزان را داریم، به همین منظور  به زودی یک 

هیات تجاری از سوی کشور روسیه به ایران می آید تا 
با انجام رایزنی بازار جایگزینی برای عراق پیدا کنیم.
مروجی یاد آور شد: بعد از آنکه کشور عراق واردات 

17 محصول کشاورزی به کشورش را به دلیل حمایت 
از تولید داخلی خود ، ممنوع کرد، کشاورزان جنوبی 

ضرر زیادی را متحمل شدند. ما در هفته گذشته 
در مورد مشکات  کشاورزان  جلسات مختلفی را 

برگزار کردیم  که در آن  نماینده های تجاری در حوزه 
های  مختلف حضور داشتند. رییس صمت جنوب 
با یادآوری این نکته که ارتباط کشور با حوزه اوراسیا 

خوب است، گفت: تفاهم نامه  تجاری ای با  این حوزه 
از سوی صنعت و معدن بسته شده است ، این تفاهم 
نامه  برای تسهیل گری صادرات محصوالت کشاورزی 

به حوزه اوراسیا است و در این جلسه محصوالت 
کشاورزی جنوب به طور کامل معرفی شده و توانایی 

جنوب استان تشریح شد و قرار بر این شد که یک 
سری از تجار روسی که مالک شرکت های زنجیره ای 
هستند به همراه رایزن ها به جنوب استان سفر کنند 

و از نزدیک  موضوع را بررسی کنند. 

به گفته رییس صمت جنوب استان، با دعوت از تجار روسی به دنبال بازار های جایگزین برای محصوالتی هستیم که ورودشان به عراق 
ممنوع شده است

ُتجار روسی روزنه امید کشاورزان جنوب

 از ابتدای فصل برداشـت محصوالت جالیزی و به خصوص از زمان برداشـت خیار، روزگار کشـاورزان 
جنـوب سـیاه تر از شـب شـده  اسـت، کشـاورزانی کـه مجبورنـد، محصوالت خـود را به قیمتـی کمتر 
از سـه سـال پیـش  بـه خریـدار بفروشـند در حالـی کـه همـه ی هزینـه هـای تولیـد چند برابر شـده  
اسـت. امـا انـگار داسـتان خیـار بـرای گوجـه فرنگـی جنـوب نیـز در حال تکـرار شـدن اسـت، در ماه 
گذشـته در بـازار هـای کرمـان گوجه بـه قیمت 12 هـزار تومـان فروخته می شـد  اما هـم اکنون بین 
5 تـا 6 هـزار تومـان  بـه فـروش مـی رسـد. ایـن محصـول نیز بـه دلیـل اینکـه  مانـدگاری کمی که  
دارد، نگرانـی کشـاورزان جنوبـی را افزایـش داده اسـت،  در کاهـش قیمـت ایـن محصـول نیز نقش 
دالالن مشـخص اسـت کـه بـا حضـور در بـازار قیمت ها را شکسـته و ضـرر را واقعـی را از ایـن رفتار را  
کشـاورزی مـی بـرد کـه  مـدت هـا چشـم انتظار محصـول بوده اسـت. یکـی از دالیـل کسـادی بازار 
محصـوالت کشـاورزی جنـوب ممنوعیـت واردات  ایـن محصوالت به کشـور عراق اسـت امـا آیا برای 

ایـن مشـکل هیـچ راه حلی وجـود ندارد؟

مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان در خصـوص کشـت گوجـه در جنـوب 
طبـق  گفـت:  بـازار  خبـری  سـایت  کرمـان 
برنامه ریـزی کشـوری و شـرایط آب و هوایـی، 
اسـت. کرمـان  جنـوب  سـهم  بهـاره  گوجـه 
فرامـرز رسـتگاری افـزود: طبـق برنامه ریـزی 
وزارت جهـاد کشـاورزی، اسـتان های بوشـهر 
گوجـه  زمسـتانه  تولیـد  وظیفـه  هرمـزگان  و 
کشـور را بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی بر 
عهـده دارنـد و پس از برداشـت گوجـه در این 
اسـتان ها، جنـوب کرمـان در فصل بهـار گوجه 

تامیـن می کنـد. را  کشـور 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

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 حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان 
محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا 
بشـرح زیـر بـه منظـور اطالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی 
مالکیـت  سـند  صـدور  بـه  نسـبت  اشـخاص  صورتیکـه  در  شـود  مـی 
متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی 

تقدیـم نماینـد.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانـم زری افشـارنژاد زرنـدی فرزنـد غالمرضابشـماره شناسـنامه 766در 
یـک بـاب مغازه بـه مسـاحت27/5 مترمربـع از پـالک 2389اصلـی واقع 
در زرنـد خیابـان امـام خمینـی ره خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اکبـر 

سـلطانی تـاج آبادی
آقای محمد جمالیزاده بهاءآبادی فرزند خداداد بشـماره شناسـنامه 38صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۴88/10 مترمربـع مفروز و مجـزی از 
پـالک 7561 اصلـی واقـع در زرند خیابـان 20 متری محرم خریـداری از مالک 

رسـمی خانم هایده مهرابـی زاده هنرمند
آقای هادی مختاری آب پنگوئی فرزند علی بشـماره شناسـنامهد739 در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت336/61 مترمربع از پـالک 255۴اصلی واقـع در زرند 

روسـتای آبپنگوئیه خریداری از مالک رسـمی خانم سـکینه مختاری
خانـم صدیقـه میرزالـی زرندی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 227 صـادره از 
زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت855/20 مترمربع مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 1 فرعـی از 6006 اصلـی واقـع در زرند خیابان مطهری کوچـه 1 خریداری 

از مالـک رسـمی آقای علی میرزالـی زرندی.
م الف 258

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه1398/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه1398/12/2۴

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بر دو دهنـه مغازه  به مسـاحت 516مترمربع  
دارای پـالک۴076- فرعـی از 920- اصلـی واقـع در خیابـان کالت شـهر منوجان  قطعه 
پنـج بخـش ۴6 کرمـان مـورد تقاضـای آقای مصطفـی رازبان فرزند فتح اله به شناسـنامه شـماره 
22۴21نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک  مـورخ 98/11/16آگهـی 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشـر وعملیات تحدید آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخه 
1399/02/06در محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد، لـذا بـه مالـک ومالکین مجـاور رقبـه مذبور 
اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملک حاضـر و چنانچه کسـی بر 
حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
لغایـت 30روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک کهنوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال شـود ،در غیـر ایـن صـورت پس از انقضـای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت / 

.تاریخ انتشـار :شـنبه 1398/12/10
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اســناد واماک شهرســتان کهنوج 

حصر وراثت 
مهـرداد  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  بـه  شهدوسـتی 
ابراهیم شهدوسـتی فرزنـد-- بـه ش ش 3160757۴0۴در تاریخ1396/8/2 
درکهنـوج فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1- مهـرداد شهدوسـتی 
فرزنـد ابراهیم  2- محمد شهدوسـتی فرزند ابراهیم)فرزندان پسـر متوفی (  
3- زهـرا شهدوسـتی فرزنـد ابراهیـم  ۴- فاطمه شهدوسـتی فرزنـد ابراهیم  
)فرزنـدان دختـر متوفـی (5- زینـب توحیـدی پـور فرزنـد درویش )همسـر 
دائمـی متوفـی (6-زینـب پـور کهنوجی فرزند سـیف الـه )مادر متوفـی (لذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از 

نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد –
رئیس شــوراحل اختاف شماره دو –بهروز عربی .م الف 837

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربـه اینکـه آقـای محمـود افشـاری پـور فرزنـد نمـک بـه شـماره 
ملـی 31106۴۴89۴صـادره ازبـم مالـک ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
پـالک 183فرعـی از ۴8 اصلـی واقـع درشـهرعنبرآباد بخـش ۴5کرمان که سـند 
مالکیـت آن ذیـل ثبـت 2۴۴11صفحـه 1۴5دفتـر 139محلـی بـه شـماره چاپـی 
153857بـه نـام وی صـادر وتسـلیم گردیده ،ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه 
محلـی تصدیـق شـده اعالم نموده که سـند مالکیـت پالک فوق مفقود شـده ودر 
خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لـذا بـا اسـتناد تبصره یـک اصالحـی ماده 
120آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر یـا وجود سـند مالکیـت نزد 
خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
عنبـر آبـاد مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقـدام خواهـد گردید /م الـف :2۴23
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اســناد واماک عنبر آباد

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008002۴80 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای امین خسـروی 
زرنـدی فرزنـد خداداد به شـماره شناسـنامه 3080127250 صـادره از زرند در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت130/80 مترمربـع از پـالک 5233 اصلـی واقـع در زرند 
خیابـان اسـدآبادی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی خیرخـواه کهنوجـی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف 261
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/2۴
حســین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اســناد و اماک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب مغازه  بـه مسـاحت 58/۴مترمربـع  دارای پـالک10073- 
فرعـی از 2- اصلـی واقـع درشـهر کهنـوج  قطعـه یک بخـش ۴6 کرمان مـورد تقاضای 
فاطمـه خوروش فرزند حسـین  به شناسـنامه شـماره ۴915نیـاز به تحدید حدود دارد .لذا حسـب 
درخواسـت کتبـی مالـک  مـورخ 98/12/03آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی پالک فوق  منتشـر 
وعملیـات تحدید آن از سـاعت 8صبح روزچهارشـنبه مورخـه 1399/01/20در محل شـروع وبه عمل 
خواهـد آمـد، لـذا بـه مالـک ومالکیـن مجـاور رقبه مذبـور اخطار میشـود کـه در موعد مقـرر در این 
آگهـی درمحـل وقـوع ملک حاضر و چنانچه کسـی بر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته 
باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خـود را به اداره ثبت 
اسـناد وامالک کهنوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در غیر این صورت پس از انقضای 

مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت / .تاریخ انتشـار :شـنبه 1398/12/10
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اســناد واماک شهرســتان کهنوج –م الف :3375

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک قطعه بـاغ  بـه مسـاحت 3۴720/38مترمربـع  دارای پالک5- 
فرعـی از 90۴- اصلـی واقع در چاریان شـهر منوجان  قطعه پنج بخـش ۴6 کرمان مورد 
تقاضـای آقـای ابراهیم عیسـایی فرزند تقی به شناسـنامه شـماره 3106نیـاز به تحدید حـدود دارد 
.لـذا حسـب درخواسـت کتبی مالـک  مـورخ 98/11/26آگهـی تحدیدحدوداختصاصـی پالک فوق  
منتشـر وعملیات تحدید آن از سـاعت 8صبح روزچهارشـنبه مورخه 1399/01/20در محل شـروع وبه 
عمـل خواهـد آمـد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشـود که در موعـد مقرر در این 
آگهـی درمحـل وقـوع ملک حاضر و چنانچه کسـی بر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته 
باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خـود را به اداره ثبت 
اسـناد وامالک کهنوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در غیر این صورت پس از انقضای 

مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت / .تاریخ انتشـار :شـنبه 1398/12/10
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اســناد واماک شهرســتان کهنوج- م الف :3368 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یک بـاب مغازه  به مسـاحت 32/12مترمربـع  دارای پالک10065- 
فرعـی از 2- اصلـی واقـع در شـهر کهنوج  قطعه یک بخش ۴6 کرمـان مورد تقاضای 
آقـای محمـد دینـاری نـژاد فرزنـد رحمـان به شناسـنامه شـماره 199نیاز بـه تحدید حـدود دارد 
.لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک  مـورخ 98/12/06آگهـی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  
منتشـر وعملیـات تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مورخـه 1399/01/30در محـل شـروع 
وبـه عمـل خواهـد آمـد، لـذا بـه مالک ومالکیـن مجـاور رقبه مذبـور اخطار میشـود کـه در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی 
آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت 30روز 
واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک کهنوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود 
،در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور هرگونـه ادعایی مسـموع نیسـت / .تاریخ 

انتشار :شـنبه 1398/12/10
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اســناد واماک شهرســتان کهنوج .م الف :3376

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
پرونده اجرائی کاسه 9400397 

نظـر بـه اینکـه آقـای عبـاس حسـنی سـعدی ) وام گیرنده و 
راهـن( نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت تعییـن شـده اقدام 
ننمـوده اسـت لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانون اصـالح ماده 
3۴ اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب سـال 1386 و بنـا بـه درخواسـت 
بسـتانکار )بانـک آینده( ششـدانگ بالک 353۴ فرعـي از 2788 اصلی 
بخـش 3 بـه نشـانی کرمـان، خیابـان ابوذر شـمالی کوچـه 29 پالک 16 

کدپسـتی 76177637۴3 بـه مزایـده گذاشـته میشـود.
شـماالبه  ملـک:  اربعـه  اربعه:-حـدود  حـدود  کارشـناس  نظـر  طبـق 
طـول 50/13متـر بـه کوچـه 8 متـری. شـرقا: پـی اسـت بطـول 30 متر 
بـه شـماره 3533 فرعـی از 2788 اصلـي. جنوبـأ: پـی اسـت بطـول 
50/13متـر بـه شـماره 35۴2 فرعـی از 2788 اصلـی. غربـا: پـی اسـت 
بطـول 30 متـر بـه شـماره 3535 فرعـی از 2788 اصلـی. اعیانـی ایـن 
ملـک سـاختمانی اسـت مسـکونی کـه در دو طبقـه همکـف و اول بـه 
شـرح ذیـل طبقـه همکـف بـه مسـاحت 260 متـر مربـع در قالـب یـک 
واحـد مسـکونی بـا دیوارهـای آجـری باربـری سـقف تیرآهنـی طـاق 
ضربـي، نماسـفال، دیوارهـا نقاشـی، کـف موزائیـک و موکـت، کابینـت 
فلـزی، سیسـتم سـرمایش کولـر آبـی و گرمایـش بخـاری گازی، دارای 

انشـعاب آب، بـرق، گاز و تلفـن و حیـاط سـازی.
طبقـه اول بـه مسـاحت 220 متـر مربـع بـه صـورت اسـکلت سـبک و 
سـقف شـیروانی بـا پوشـش ورق فلـزی و اجـرای شاسـی نبشـی و 
میلگـرد زیـر سـقف و بسـتن رابیـس و عملیـات اجرایـی ایـن طبـق در 
همیـن مرحلـه متوقـف شـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ملـک در 
تصـرف مالـک می باشـد. و بنفـع بانک آینده بیمـه میباشـد. ارزیابی بر 
مبنـای ملـک طلـق، قیمـت عادلـه روز و بافـرض ششـدانگ بالمعـارض 
انجـام شـده اسـت. لـذا بـا در نظر گرفتن شـرایط ملـک مذکـور از جمله 
موقعیـت اسـتقرار ملـک، مشـخصات فنـی بنـا، قدمـت و غیـره ارزیابی 

میباشـد. بدین شـرح 
مربـع  متـر  هـر  ازاء  بـه  مربـع  متـر   ۴05 مسـاحت  بـه  عرصـه 

ریـال  5/832/000/000 معـادل  1۴/۴00/000ریـال 
 اعیانـی طبقـه همکـف به مسـاحت 260 متـر مربع به ازاء هـر متر مربع 

2/700/000 ریـال معادل 702/000/000ریال 
اعیانـی طبقـه اول بـه مسـاحت 220 متـر مربـع بـه ازاء هـر متـر مربـع 

286/000/000ریـال  1/300/000 ریـال معـادل 
محوطـه سـازی 170/000/000ریـال. انشـعابات 50/000/000 ریـال ارزش 
ششـدانگ ملـک مذکـور بـا کلیـه متعلقـات و منصوبـات جمعـا معـادل 
7/0۴0/000/000 ریـال ) هفـت میلیـارد و چهـل میلیـون ریـال( بـرآورد 

و اعـالم مـی گـردد.
 از ایـن رو ملکـی آقـای عبـاس حسـنی سـعدی از سـاعت 9 الـی 12 

1398/12/26 مـورخ  دوشـنبه 
طبـق سـند رهنـی شـماره 7009- 1391/6/23 دفترخانـه 103 کرمـان که 
در رهـن بانـک آینـده )اعتبـار صالحیـن خراسـان ( میباشـد در اداره کل 
ثبـت اسـناد و امـالک کرمـان طبقـه دوم سـالن اجتماعـات شـهید نصر 
واقـع در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط از طریق مزایـده فروش میرسـد و 
مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی 7/0۴0/000/000ریـال که قطعـی گردیده 
اسـت شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فروش 
کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت طالبين و خریـداران مـی توانند در 
وقـت مقـرر بـا ارائـه چک رمـزدار به مبلـغ پایه مزایـده در جلسـه مزایده 
شـرکت کننـد و و پرداخـت بدهـی هـای مربوط بـه آب و بـرق و گاز اعم 
از حـق انشـعاب بـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایده 
اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهـده برنده 

مزایده اسـت .م الف1708
تاریخ انتشار: 1398/12/10

علیرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی اباغ اجرائیه کاسه شماره 9801866
طبـق مـاده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسـناد و امالک 
بدینوسـیله به آقای علی فدوی فرزند حسـن به شـماره شناسنامه 
59 ابـالغ میشـود بانک آینده شـعبه کرمان جهت وصول مبلـغ ۴3/929/756 
ریـال موضـوع الزم االجرا با احتسـاب نیمعشـر بـه مبلـغ 21/896/۴87ریال و 
هزینـه هـای مربوطـه بموجب سـند شـماره علیه شـما اجرائیـه صادر نمـوده ، 
بـا توجـه بـه اینکـه آدرس شـما طبـق اعالم مامـور ابـالغ شناسـائی نگردیده و 

بسـتانکار نیز نتوانسـته آدرس شـما را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و 
آدرس فعلـی شـما نیـز برای این اداره مشـخص نمیباشـد لذا طبق مـاده فوق 
ایـن آگهـی یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار منتشـر و شـما از تاریخ 
انتشـار کـه روز ابـالغ محسـوب میگـردد ظـرف مـدت ده روز مهلـت داریـد که 
نسـبت بـه پرداخـت بدهی اقـدام نمائیـد بدیهی اسـت در غیر اینصـورت طبق 
مقـررات نسـبت بـه ادامه عملیـات اجرائی اقدام خواهد شـد ضمنـا" بجز این 

آگهـی ، آگهـی دیگری منتشـر نخواهد شـد ./س-م الف1709

 بیمارستان های جنوب 
در آماده باش کامل

پرتقال والنسیا جنوب کرمان در طرح ملی 
توزیع میوه شب عید قرار گرفت 

 نجمه سـعیدی/ دکتـر مکارم ضمن اعـالم آمادگی کامل 
بیمارسـتان هـای جنـوب اسـتان بـرای مقابلـه بـا ایـن 
ویـروس به کاغـذ وطن گفت: بخش اعصاب بیمارسـتان 
امـام جیرفـت و بخش گـوش و حلق و بینی بیمارسـتان 
12 فرودیـن کهنـوج آمـاده  و ایزولـه شـده اند، کـه  موارد 
مشـکوک در آن بستری شـوند و در بقیه بیمارستان های 
کوچـک جنـوب اسـتان هم قرار شـده اسـت کـه حداقل 
یـک اتـاق ایزولـه بـه این منظـور  اختصـاص داده شـود 
وآمادگـی کامـل در جنـوب اسـتان در مـورد ایـن موضوع 
وجـود دارد. دکتـر مـکارم جهـت کاهـش نگرانـی در مورد 
ایـن بیمـاری یـادآور شـد: بـر اسـاس گـزارش سـازمان 
جهانـی بهداشـت، حدود یـک درصـد از مبتالیـان به این 
ویـروس نیـاز به ای سـی یو پیـدا کرده و شـرایط بحرانی 
خواهنـد داشـت. وی در ادامـه گفت: در بیمارسـتان های 

جنـوب اسـتان براسـاس مشـاهدات بالینـی و شـرایط 
بیمـار و در صورتـی که شـکی وجود داشـته باشـد، نمونه 
گرفتـه و بـرای آزمایـش ارسـال مـی شـود و بیمـار هـم 
تحـت مراقبـت قـرار مـی گیـرد و تـا کنـون ابتالیـی در 
جنـوب اسـتان گزارش نشـده اسـت.متخصصان عفونی 
بیمارسـتان هـا  نمونـه هـر مـوردی کـه امـکان  ابتـال به 
این بیماری را داشـته باشـند به تهران ارسـال می  کنند.

دکتر خیرخواه معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت نیـز بـا بیـان ایـن نکتـه کـه آزمایـش 18 مورد 
از نمونـه هـای مشـکوک در جنوب اسـتان پاسـخ منفی 
داشـتند،به کاغـذ وطـن گفـت : روزانـه از بیمـاران جدید 
که مشـکوک باشـند، تسـت گرفته می شـود و بـه مرکز 
فرسـتاده مـی شـود و تا کنون هیچ مـورد ابتالیی در بین 

پاسـخ هـای رسـیده نبوده اسـت.

مسـلم مروجی فرد گفت: اتفاق خوبی که امسـال در تاریخ 
جنـوب کرمـان رقم خورد، پرتقال والنسـیا ایـن منطقه جزو 
طـرح ملـی توزیع میوه شـب عیـد یعنی هم ردیـف پرتقال 
تامسـون شـمال کشـور قرار گرفت و بر این اسـاس جنوب 
کرمـان تامیـن کننـده پرتقـال شـب عیـد چندیـن اسـتان 
است.»مسـلم مروجـی فـرد« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفت: اتفـاق خوبی 
کـه امسـال بـرای نخسـتین بـار تاریخ جنـوب کرمـان رقم 
خـورد، پرتقـال والنسـیا ایـن منطقه جـزو طرح ملـی میوه 
شـب عیـد یعنی هم ردیف پرتقال تامسـون شـمال کشـور 
قرار گرفت به این ترتیب اسـتان هایی که بیشـترین میزان 
مصـرف پرتقـال دارنـد بایسـتی به منظـور دریافـت یارانه از 
طریـق مباشـر جنوب کرمان پرتقال شـب عید اسـتان خود 
را خریـداری و تامیـن کنند.رئیـس سـازمان صمـت جنوب 
کرمـان اضافـه کرد: بـر همین اسـاس تاکنون اسـتان های 
کرمـان بـا عقـد قـرار داد 1۴00 تـن، بوشـهر 500 تـن، چهـار 
محـال بختیـاری ۴00 تـن و یـزد نیـز یکهـزار تـن پرتقـال 
والنسـیا جنـوب کرمان را خریداری کـرده اند و هم اکنون در 
حـال بارگیـری هسـتند.وی در خصوص تامین میوه شـب 
عیـد ابـراز کـرد: 170 تـن سـیب درختـی و 210 تـن پرتقـال 
والنسـیا درجـه یک برای توزیع در سـطح جنـوب کرمان در 
نظر گرفته شـده اسـت که 3 تا 5 روز قبل از آغاز سـال نو در 
مراکـز تعیین شـده عرضه خواهد شـد.مروجی فـرد با بیان 
این مطلب که شـبکه های توزیع میوه شـب عید مشـخص 
اسـت، افـزود: طبـق روال سـال هـای گذشـته در شـهر 
جیرفـت 10 نقطـه برای توزیع میوه شـب عیـد در نظر گرفته 
شـده و برای سـایر شهرسـتان ها نیز از کارگروه تنظیم بازار 
شهرسـتان ها خواسته شـده ظرف هفته جاری شبکه های 
توزیـع میـوه را بـه ما معرفی کننـد و مباشـرین توزیع میوه 
شـب عید در شهرسـتان ها برای خریداری میوه، به مباشـر 

تامیـن سـازمان صمت جنـوب کرمان مراجعـه کنند.
رئیـس سـازمان صمـت جنـوب کرمـان بـا اشـاره بـه ایـن 
کـه سـیب درختـی بـا قیمـت مصـوب ۴ هـزار 850 تومان 
و پرتقـال والنسـیا نیـز با قیمـت 5 هزار و 300 به مباشـرین 
شهرسـتان ها فروخته خواهد شـد و این نرخ برای مصرف 
کننـده نیسـت، اظهـار کـرد: در روزهای پایانی سـال بسـته 
بـه نـرخ میـوه در بـازار، بـه قیمتـی پائین تـر از نرخ بـازار به 

مصـرف کننـده عرضه خواهد شـد.
وی بـا اشـاره به اجـرای طرح تامین اقالم تنظیم بازار شـب 
عیـد، یـادآور شـد و گفـت: طبـق روال هـر سـال در آسـتانه 
نـورز سـازمان صنعـت معدن و تجـارت یکسـری تمهیداتی 
برای تامین اقالم تنظیم بازار در نظر گرفته اسـت و امسـال 
بعـد از افزایـش قیمت بنزین این سـازمان به عنوان متولی 
تنظیـم بـازار بـرای تامین اقـالم تنظیم بـازاری، درخواسـت 
تامیـن 200 تـن گوشـت قرمـز منجمـد برزیلـی داد کـه 
خوشـبختانه با تامین این میزان گوشـت قرمـز، تاکنون 50 
تـن در سـطح شهرسـتان هـای جنوبـی کرمان توزیع شـده 

اسـت و مابقی نیز تا پایان سـال جاری توزیع خواهد شـد.
مروجـی فـرد افـزود: بـا توجه به پیـش بینی هـای صورت 
گرفتـه در خصـوص افزایش احتمالی قیمت مـرغ بنابراین 
50 تـن مـرغ منجمـد تنظیم بـازاری تامین شـد کـه اکنون 
در حـال توزیـع اسـت و همچنیـن 800 تن برنج پاکسـتانی 
طـرح تنظیـم بازار شـب عیـد در نظر گرفته شـده اسـت که 
هم اکنون در حال توزیع در سـطح شهرسـتان های جنوبی 
کرمـان اسـت.رئیس سـازمان صمت جنوب کرمـان با بیان 
ایـن مطلب که شـکر بـه میـزان الزم در انبارها ذخیره شـده 
اسـت و با مشـکل کمبود شـکر مواجه نخواهیم بـود، اظهار 
کـرد: 700 تن شـکر در نظر گرفته شـده و بـه ازای هر خانوار 
3 تـا 5 کیلـو خواهـد توزیـع شـود و برای مصـارف صنعتی 
از جملـه کارگاه های قنادی و بسـتنی فروشـی هـا از طریق 

حوالـه اتحادیـه مربوطه شـکر توزیع می شـود.
وی در خصـوص نحـوه توزیـع اقـالم تنظیـم بـازار در هفـت 
شهرسـتان جنوبـی کرمـان، عنوان کـرد: با هماهنگی سـتاد 
تنظیـم بـازار در هـر شهرسـتان، فروشـگاه هـای بـزرگ بـه 
عنـوان شـبکه های توزیـع در نظر گرفته شـده اند که وظیفه 
آنهـا عـالوه بـر نصب بنـر مبنی بر شـبکه توزیع کننـده اقالم 
تنظیـم بـازاری، عرضـه ایـن اقـالم بر اسـاس نـرخ مصوب 

سـتاد تنظیم بازار اسـت.
مروجـی فـرد بیان کرد: مراکز عرضه کاالهـای تنظیم بازار در 
هـر شهرسـتان، نقاط پـر تـردد آن شهرسـتان در نظر گرفته 
شـده به طور مثال در شهرسـتان جیرفت، فروشـگاه رفاه از 

توزیـع کنندگان اقـالم تنظیم بازار می باشـد.
رئیـس سـازمان صمت جنوب کرمـان از آغاز طرح تشـدید 
بازرسـی از واحدهـای صنفی سـطح جنوب کرمـان خبر داد 
و گفـت: بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن بـه سـال نـو در اولین 
اقـدام بـه منظـور حمایـت از مصـرف کننـدگان، بـا حضـور 
اعضـای سـتاد تنظیم بازار هفت شهرسـتان جنـوب کرمان، 
کارگروه های ویژه بازرسـی تشـکیل شد و بر همین اساس 
از ابتـدای اسـفند بـا حضـور ایـن کارگـروه ها طرح تشـدید 
بازرسـی از واحدهـای صنفـی در سـطح جنوب کرمـان آغاز 
شـد.وی افزود: عالوه بر بازرسـی هایی که در شـیفت های 
صبـح و بعدازظهـر انجـام می شـود، سـامانه 12۴ سـازمان 
صمـت جنوب کرمـان به صورت شـبانه روزی آماده دریافت 
شـکایت هـای صنفی مـردم این منطقه اسـت و به محض 
دریافـت شـکایات مـردم در کمتریـن زمـان ممکن بـه آنها 
رسـیدگی مـی شـود و بـا متخلفیـن برابـر قانـون برخـورد 
خواهـد شـد.مروجی فـرد در خصوص لغو نمایشـگاه های 
بهـاره در سـطح شهرسـتان های جنوبـی کرمان، اظهـار کرد: 
بـا توجـه به شـیوع بیمـاری کرونـا در برخـی نقاط کشـور و 
احتمـال شـیوع ایـن بیمـاری در جنـوب کرمـان بنابرایـن 
بـا هماهنگـی هـای صـورت گرفتـه بـا روسـای اتـاق هـای 
اصناف و فرمانداران به عنوان روسـای سـتاد تنظیـم بازار در 
شهرسـتان هـا، برگزاری هر گونه نمایشـگاه تـا اطالع ثانوی 

ممنوع اسـت.
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tabnakاز صفحه

آوای محلی           

خزون ِگفته ِاتی فصل خیارون
و  دید هم  ندارن  خوه برارون
الهی  ِچّر  بده  مسئول بی فکر
به  آه  سینه سوزِ "نیمه کارون"

شاعر : فرخ فتحی رئیسی

شریِک شادی و َغم بوِده حاال
َو چاِی َمجِلسی َدم بوِده حاال
کَسی که ای مونی نادی داَلله
به پیِش پاِی مو َخم بوِده حاال

شاعر : اسماعیل جائی

  در اینستاگرام چه خبر

عکس نوشت

انتظار زيبايست،
وقتي سايه ي تو ،

از پشت در سرك مي كشد

عکس: 
حميد رضا اميري

جاذبه

کوه شاه

کتاب

تازه عروس

صنایع 
مس گری

کـوه شـاه نـام کوهـی بـا ارتفـاع قلـه ۴3۴8 متـر اسـت کـه 
شده اسـت.این  واقـع  اسـتان کرمـان  در  رابـر  درشهرسـتان 
رشـته کـوه بـرف گیـر تریـن کـوه در جنوب کشـور می باشـد،و 

سرچشـمه ی اصلـی هلیـل رود اسـت.

کتـاب مجموعـه ای از داسـتان هـای کوتاه هسـت که تـوی آنها به رابطـه یک زوج 
پرداختـه . بـا توجـه به اینکه زیادم داسـتان کوتاه دوسـت ندارم اولـش حوصله ام 

را سـر برد اما از اواسـطش متوجه شـدم که خیلی جذبش شـدم .

سـاله  هـزار  چنـد  پیشـینه  از  مسـگری کرمـان  صنعـت 
برخـوردار اسـت بـه طـوری کـه حفاری هـای انجـام شـده 
در تـل ابلیـس در 17 کیلومتـری جنـوب شـرق بردسـیر 
کرمـان نشـان می دهـد، حـدود 6000 سـال قبـل مردمـان 
ایـن ناحیـه موفـق بـه ذوب مـس در کوره هـای ابتدایـی و 

سـاخت ابـزار و ظـروف مسـی شـده اند.

معرفی 

معرفی 

معرفی  استفاده از ماسک برای تمامی مردم 
ضروری نیست

عبــاس عبــاس زاده درخصــوص بیمــاری کرونــا 
ویــروس بــه خبرنــگار »کرمــان نــو« گفــت: تاکنــون 
مــورد مثبتــی در شــرق اســتان مشــاهده نشــده امــا 

ــا نیســت کــه در خطــر نیســتیم . ــه ایــن معن ب
ــرا  ــان را ف ــر جه ــاری سراس ــن بیم ــزود: ای وی اف
گرفتــه و مــردم بایــد نــکات آموزشــی را جــدی 

بگیرنــد و آنهــا را رعایــت کننــد.
عبــاس زاده ادامــه داد: بــه مــردم توصیــه مــی 
ــد و در  ــا بمانن ــه ه ــدور در خان ــی المق ــم، حت کنی
ــه  ــا فاصل ــن ب ــد. همچنی ــرکت نکنن ــات ش اجتماع
نزدیــک کنــار یکدیگــر قــرار نگیرنــد تــا کمتــر آســیب 

ــم . ببینی
وی بیــان کــرد: کســانی کــه بــه شــهرهای قــم، 
رشــت و اراک مســافرت کــرده انــد تــا 1۴ روز خــود را 
در منــزل قرنطینــه کننــد و اگــر عالمتــی ماننــد تــب 
ــه و از  ــاس گرفت ــگاه تم ــا دانش ــتند ب ــرفه داش و س
همــکاران مــا مشــاوره بگیرنــد تــا آنهــا را راهنمایــی 

ــم. کنی
ــم اظهارداشــت:  ــوم پزشــکی ب رییــس دانشــگاه عل
ــد مشــکوک  ــم مــی توانن بطــور کلــی همــه مــردم ب
ــه  ــر لحظ ــت ه ــن اس ــرا ممک ــند زی ــا باش ــه کرون ب
ــال  ــد و مبت ــروز کن ــم بیمــاری در آن ب شــخصی عالی

شــود .
در  مشــکوک  مــورد  وجــود  درخصــوص  وی 
ــار  ــدادی بیم ــرد: تع ــوان ک ــتور عن ــتان پاس بیمارس
تنفســی از قبــل در ایــن بیمارســتان بســتری بودنــد 
کــه ممکــن اســت در آینــده هــم داشــته باشــیم، مــا 

ــم. ــی گیری ــا م ــت کرون ــراد تس ــن اف ــز از ای نی
ــار  ــدادی بیم ــه تع ــه همیش ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
هســتند،  بســتری  بیمارســتان  ایــن  در  تنفســی 
افــزود: تاکنــون آمــار ایــن نــوع بیمــار افزایــش پیــدا 
نکــرده و فــردی کــه بــه آن شــک داشــته باشــیم در 

ــم. ــتان نداری بیمارس
ــت: جــواب  ــه صراحــت گف ــن ب ــاس زاده همچنی عب
ــا  ــت کرون ــرای تس ــون ب ــه تاکن ــی ک ــش های آزمای

ــوده اســت. ــی ب ــی منف ــم تمام ــرده ای ارســال ک

برگشــت دانشجوها به خوابگاه ها فعا 
به صاح نیست

وی درخصــوص تعطیلــی مراکــز آموزشــی بیــان 
اعــالم  اســتان  بــه  را  نظرمــان  دراینبــاره  کــرد: 
ــا از  ــی م ــه و نگران ــن نکت ــی مهمتری ــم ول ــرده ای ک
دانشــگاه هــا اســت بدلیــل اینکــه اکثــر دانشــجویان 

ــد. ــگاه دارن ــوده و خواب ــی ب غیربوم
تعطیلــی  دلیــل  بــه  آنهــا  اکثــر  داد:  ادامــه  وی 
دانشــگاه در هفتــه جــاری بــه شــهرهای خــود رفتــه 
انــد و اکنــون برگشــت آنهــا بــه صــالح نیســت و مــا 
ــم. ــل کردی ــا را تعطی ــر دانشــگاه ه ــه دیگ ــک هفت ی

از  گفــت:  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
تعطیــل  درصــورت  خواهیــم،  مــی  شــهروندان 
ــد و  ــزل بمانن ــا در من ــواده ه ــدارس خان ــدن م ش

باشــند. نداشــته  غیرضــروری  مســافرت 
وی افــزود: اگــر مــدارس تعطیــل نشــد، نگرانــی از 
حضــور فرزنــدان در مــدارس نداشــته باشــند زیــرا 
ــاری  ــن بیم ــال ای ــث انتق ــدارس باع ــودن م ــاز ب ب

نمــی شــود .
ــدارس  ــی م ــم پاش ــا س ــه ب ــاس زاده در رابط عب
برگــزاری  طــی  اســتان کرمــان، گفــت:  شــرق 
ــی  ــم تصمیمات ــداری ب ــل فرمان ــه ای در مح جلس
اتخــاذ شــد، امــا بایــد گفــت وقتــی مــدارس 
بــوده  آنجــا  در  ویروســی  چــه  بودنــد  تعطیــل 
ــن  ــت ممک ــن حال ــه تری ــرا در بدبینان ــت؟ زی اس
ــد و از  ــده بمان ــد زن ــروس 9 روز مــی توان ــک وی ی

نظــر مــا متخصصیــن بهداشــت اکنــون ســم پاشــی 
ــدارد. ــرورت ن ض

وی اضافــه کــرد: مدیــران مــدارس مــی تواننــد بعــد 
از تعطیلــی، مــدارس را بــا مــواد ضدعفونــی کــه بــه 
آنهــا امــوزش مــی دهیــم بــرای روز بعــد ضدعفونــی 

کننــد .
ــوص  ــم درخص ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
نبــود ماســک تصریــح کــرد: مــا بــه هیــچ داروخانــه 
پخــش  امــا  نفروشــد  ماســک  ایــم  نگفتــه  ای 
تولیــدات جدیــد کشــور از طریــق سیســتم داروخانــه 
انجــام نمــی شــود و از طریــق وزارت بهداشــت 
انجــام مــی گــردد و هــر زمــان ایــن تولیــدات 
بــه دســت مــا برســد از طریــق سیســتم وزارت 

ــود. ــی ش ــع م ــت توزی بهداش
ــن  ــران ای ــد نگ ــان ارگ جدی ــرد: کارکن ــد ک وی تاکی
ــی  ــی از زمان ــین چین ــرا مهندس ــند زی ــاری نباش بیم

کــه وارد شــهر بــم شــده انــد، تحــت نظــر هســتند و 
اکنــون بیــش از 1۴ روز اســت کــه در منطقــه حضــور 

دارنــد و ایــن افــراد ناقــل ایــن بیمــاری نیســتند.
عبــاس زاده گفــت: اکنــون بیشــتر کســانی کــه 
ــل  ــد ناق ــده ان ــت آم ــم، اراک و رش ــهرهای ق از ش
ــی  ــا هســتند و دیگــر مســافرین چین ویــروس کرون

ــتند. ــی نیس ــع آلودگ منب
ــچ  ــه هی ــط کارخان ــزود: زدن ماســک در محی وی اف
ــد  ــه کنن ــران توج ــدارد، کارگ ــا ن ــرای م ــی ب محافظت
ــه  ــتی و مطالع ــی بهداش ــکات آموزش ــت ن ــا رعای ب
ــه  ــکی تهی ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــورهایی ک بروش
ــل  ــان در مقاب ــد از خودش ــی توانن ــت، م ــرده اس ک

ــد. ــت کنن ــاری مراقب ــن بیم ای
ــا اگــر کســی تــب داشــت و  او از مــردم خواســت ت
ســرفه مــی کــرد، ســریعا مرخصــی بگیــرد و حتمــا 
ــران  ــه دیگ ــاری ب ــا بیم ــد ت ــتفاده کن ــک اس از ماس

ــل نشــود. منتق

گزارش
کرمان نو

یم
سن

: ت
س

عک

عبـاس زاده در رابطـه بـا سـم پاشـی مـدارس 
شـرق اسـتان کرمان، گفـت: طی برگزاری جلسـه 
ای در محـل فرمانـداری بـم تصمیماتـی اتخـاذ 
تعطیـل  وقتـی مـدارس  بایـد گفـت  امـا  شـد، 
بودنـد چه ویروسـی در آنجا بوده اسـت؟ زیرا در 
بدبینانـه ترین حالت ممکـن یک ویروس 9 روز 
مـی توانـد زنـده بمانـد و از نظـر مـا متخصصین 

بهداشـت اکنـون سـم پاشـی ضرورت نـدارد.
وی اضافـه کـرد: مدیـران مـدارس مـی تواننـد 
بعـد از تعطیلـی، مـدارس را بـا مـواد ضدعفونی 
کـه بـه آنهـا امـوزش مـی دهیـم بـرای روز بعـد 

ضدعفونـی کننـد .

         در توییتر چه می گویند؟

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت دوم
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 : 89/502/648/420ریالبرآورد یکساله 

تضمین شرکت در مناقصه 
الف( مبلغ تضمین: 3/758/052/968 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 2098091055000006
 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


