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یک نقطۀ سفید 

در دل کرونا

محمد فاضلی
یادداشت مهمان

»پیرمرد هشـتاد ساله و همسـرش چند سالی 
از او کوچک تـر اسـت. کرونـا کـه شـایع شـد از 
داروخانـه ی شـهر تعـدادی ماسـک و مقـداری 

مایـع ضدغفونـی تهیه کـرده بود.
اسـت.  اسـتان  مرکـز  سـاکن  پیرمـرد  دختـر 
او هـم بـه ایـن حسـاب کـه یافتـن ماسـک و 
مایـع ضدغفونی در این شـرایط سـخت اسـت، 
مقـداری از این وسـایل تهیه کـرده و با اتوبوس 

بـرای  پـدر و مـادرش فرسـتاده بـود.
پیرمـرد بسـته ی ماسـک و مـواد ضدعفونـی را 
کـه از داروخانـه ی شـهر خریده بود، برداشـت و 
رفـت تـا آن هـا را پـس بدهـد. بـه داروخانـه که 
رسـید قبـل از آن که به پیشـخوان برسـد، مردم 
صف کشـیده بـرای دریافـت ماسـک و مایـع 
ضدعفونی، بسـته را از دسـت اش گرفتـه بودند. 
بسـته ای بـه پیشـخوان نرسـید. کارش را البتـه 

انجـام داده بود.
او را می شناسـم، سال هاسـت مشـکل ریـوی 
هـم دارد و هر روز از اسـپری تنفسـی اسـتفاده 
می کنـد. حتـی یـادم هسـت چندیـن سـال 
قبـل در منـزل مـا مشـکل تنفسـی پیدا کـرد و 
اورژانـس را خبـر کردیـم. باسـواد و آگاه اسـت، 
می دانـد کرونـا برای کهنسـاالن و بیمـاران ریوی 
بسـیار خطرناک تـر اسـت؛ اما اخـاق را ترجیح 

داد.
آن چـه نوشـتم، داسـتان نیسـت، یـک رخـداد 
واقعـی در شـهری کوچـک و قهرمانـش یکی از 
همـان آدم هـای عـادی اسـت، آن هـا کـه هیچ 
داعیـه ای بـرای شـهروندی مـدرن ندارنـد، امـا 

اخاقـی زندگـی می کننـد.
پیرمـرد همیـن امـروز صبـح نشـان داد در اوج 
کرونـا  همه گیـر  بیمـاری  از  عمومـی  تـرس 
می تـوان اخاقـی بودن را انتخاب کـرد. می توان 
ماسـک و مایـع ضدعفونـی را احتـکار نکـرد، 
بیشـتر از نیاز نخرید، گران فروشـی نکرد و مثل 
گـرگ در لحظه هـای حسـاس هم نـوع خـود را 

پـاره نکـرد و ندرید.
وسـط ایـن همه نقطه ی سـیاه ایـن ماه ها، یک 
نقطه ی سـفید بود این پیرمرد، از جنس دنیای 

آدم هـای خوب؛ آن ها که گرگ نمی شـوند«.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

مدت زمان زنده ماندن ویروس کرونا روی سطوح چقدر است؟

ضدعفونی معابر و اماکن عمومی شهر کرمان تا ۱۵ فروردین سال آینده سند مالکیت مجتمع های مسکونی شرکت مسکن جنوب صادر می شود

تمدید اعتبار دفترچه های درمانی 
تامین اجتماعی تا پایان فروردین ۹۹

زمـان زنـده مانـدن ویـروس کرونـا بـر روی سـطوح و 
احتمـال مبتـا شـدن از طریـق لمس آنها سـوالی اسـت 

کـه مـی توانـد بـرای هـر شـخصی مطرح شـود.
جدیـد  ویـروس  بـاره  در  مـا  اطاعـات  هنـوز  گرچـه 
کرونـا کامـل نیسـت، امـا بـر مبنـای بررسـی ها بـر روی 
کروناویروس هـای دیگـر )و اطاعـات مقدماتـی دربـاره 
ویـروس جدیـد کرونـا عامـل کوویـد-19( احتمـاال ایـن 
ویروس هـا از چند سـاعت تـا چند روز روی سـطوح زنده 
می ماند.همشـهری گـزارش داده؛ یـک بررسـی جدیـد 
مـدت زنـده مانـدن ویروس هـای کرونـا را روی سـطوح 
سـفت و صیقلـی ماننـد روی میـز و دسـتگیره در  از ۲ 

سـاعت تـا 9 روز تعییـن کـرده اسـت.

احتمـاال مـدت زنده ماندن ویروس کرونا روی سـطوح به 
شـرایط محیطی مانند نوع سـطوح، دما و میـزان رطوبت 

محیط هم بسـتگی دارد.
فعـا شـاهدی وجـود نـدارد کـه ویروس هـای کرونـا از 
طریـق سـطوح نـرم ماننـد پارچـه یا فـرش به انسـان ها 

شـود. منتقل 
دمـای محیـط هـم بـر مـدت زنـده مانـد ویـروس تاثیر 
می گـذارد همین بررسـی نشـان داد در دمای محیطی ۴ 
درجـه سلسـیوس برخی از انواع ویـروس کرونا می توانند 

تـا ۲8 روز زنـده بمانند.
در دمـای محیطـی باالتـر از 30 درجـه سلسـیوس ایـن 
مـدت کوتاه تـر شـده بـود. همچنین این بررسـی نشـان 

داد مـواد ضدعفونی کننده خانگـی در زدودن ویروس های 
کرونـا از  روی سـطوح موثرنـد.

بـر اسـاس ایـن بـررس مـواد ضدعفونی کننده کـه حاوی 
6۲ تـا ۷1 درصـد الـکل اتانـول یـا نیـم درصـد پراکسـید 
هیـدروژن یـا یـک درصد ماده سـفید کننـده هیپوکلریت 
را غیرفعـال  باشـند، در چنـد دقیقـه ویـروس  سـدیم 

می کننـد.
نتایـج  دارنـد  انتظـار  می گوینـد  پژوهشـگران  ایـن 
بررسی شـان دربـاره ویـروس  جدیـد کرونـا هـم صـادق 
باشـد، هـر چنـد در ایـن مـورد نمی توان اطمینـان قطعی 
داشـت.بر مبنـای اطاعات فعلی، ویـروس کرونا از طریق 
سـطوحی کـه بـه طـور مکـرر لمـس می شـوند، ماننـد 
دسـتگیره در منتقـل شـود )هـر چنـد احتمـاال راه اصلی 
انتقـال تمـاس نزدیـک بـا فـردی اسـت کـه قطرک های 
تنفسـی آلـوده بـه ویـروس را از طریـق عطسـه و سـرفه 

روی دهـان، بینـی یـا چشـم فـرد نزدیکـش اسـت(.
اگـر فکـر می کنید که سـطحی ممکن اسـت بـه ویروس 
آلـوده شـده باشـد، بـا مـواد ضدعفونی کننـده معمـول 

خانگـی می توانیـد آن را از بیـن ببریـد.
پاک کردن سـطوحی را که بیش از همه لمس می شـوند، 
مانند پیشـخوان آشـپزخانه، روی میزها، دسـتگیره  درها، 
شـیرآالت و سـایر وسایل در توالت، صفحه کلید کامپیوتر 

و میـز کنار تختخـواب را هر روز تمیز کنید.
همچنیـن هـر سـطحی را کـه فکـر می کنیـد بـه خـون، 
مدفـوع یـا سـایر مایعـات بدنی آلوده شـده اسـت، پاک 

. کنید

ســند مالکیــت واحدهــای مجتمــع طلــوع و بســیاری از 
مجتمع هــای دیگــر شــرکت مســکن جنــوب تــا چنــد 

مــاه دیگــر صــادر می شــود.
یکــی از مالــکان مجتمــع مســکونی طلــوع در کرمــان به 
»کرمــان نــو« گفتــه اســت: بــا توجــه بــه اینکــه چندین 
ســال اســت، از تحویــل خانــه هــای تعــدادی از مجتمع 
هــای ســاخته شــده توســط شــرکت مســکن جنــوب 
مــی گــذرد ایــن شــرکت هنوز ســند مالکیــت واحدهــا را 

بــه مــا نــداده اســت.

وی اظهــار کــرد: در تمــاس هــای مکــرری کــه بــا دفتــر 
ــیراز  ــزی در ش ــر مرک ــان و دفت ــرکت در کرم ــن ش ای
ــم جــواب درســتی از  ــوز نتوانســته ای ــم، هن داشــته ای

آنهــا بگیریــم.
در اینبــاره بــا کاربخــش مدیــر  شــرکت مســکن جنــوی 

در کرمــان گفــت و گــو کردیــم.
وی بــه خبرنــگار »کرمــان نــو« گفتــه اســت: زمیــن این 
متجمــع هــا در حقیقــت دارای یــک ســند بــوده که طی 
ســال هــای گذشــته توســط مدیــران قبلــی بــه چندیــن 

ســند تفکیــک شــده، رســیده اســت.
ــا تاییــد اینکــه ســند مالکیــت واحدهــای  کاربخــش ب
تعــدادی از مجتمــع هــای ســاخته شــده توســط ایــن 
شــرکت تهیه نشــده اســت، افــزود: اکنــون ما پایــان کار 
تمامــی مجتمــع هــا را در دســت داریــم و همــه عرصــه 

هــا دارای ســند هســتند.
وی عنــوان کــرد: کار تفکیــک ســندها بــه ایــن راحتــی 
نیســت و اکنــون بــا در دســت داشــتن ســند مجتمــع 
مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا ســندهای تــک بــرگ 

بــرای واحدهــا را نیــز آمــاده کنیــم.
کاربخــش گفــت: هفتــه گذشــته طــی جلســه ای کــه 
بــا هیــات مدیــره مجتمــع طلــوع داشــتیم، همه اســناد 
را بــه آنهــا نشــان دادیــم و مقــرر شــد تــا چندیــن مــاه 

دیگــر صبــر کننــد.
ــر در  ــال حاض ــندها در ح ــه س ــرد: تهی ــح ک وی تصری
مراحــل آخــر اســت و حــدودا ۴ مــاه دیگــر طــول مــی 

کشــد.
ــادآور  ــم ی ــن را ه ــوب ای ــر شــرکت مســکن جن مدی
ــوارض  ــا ع ــع ه ــن مجتم ــی از مالکی ــه بعض ــد ک ش
ــن  ــد و ای ــرده ان نوســازی شــهرداری را پرداخــت نک
ــار  ــه ســند دچ ــرای تهی ــا ب ــث شــده م موضــوع باع

ــویم. ــکل ش مش
وی افــزود: در ایــن مــورد شــهرداری تــا عــوارض 
ــا ســند نمــی دهــد. ــه آنه نوســازی پرداخــت نشــود ب

بـرای پیشـگیری از شـیوع و مقابلـه بـا ویـروس کرونا در 
سـطح جامعـه ضدعفونـی نـاوگان حمـل و نقـل عمومی، 
و  بـازی  وسـایل  و  پارک هـا  عمومـی،  اماکـن  و  معابـر 
ایسـتگاه های اتوبوس و تاکسـی و بازار بزرگ شـهر کرمان 

از روزهـای گذشـته آغاز شـده اسـت.
محمـد مهدی نژاد معاون پشـتیبانی سـازمان حمل و نقل 
بـار و مسـافر شـهرداری کرمـان در گفت وگـو با تسـنیم، از 
ضدعفونـی و گندزایـی نـاوگان حمـل و نقل عمومی شـهر 
کرمـان از روز جمعـه خبـر داد و اظهـار داشـت: تمامـی 
میـدان شـهدا،  آزادی،  میـدان  در  تاکسـی های مسـتقر 

چهـارراه باغملـی و احمـدی کرمـان ضدعفونـی شـدند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ضدعفونـی تاکسـی های پایانه ای 
فـرودگاه، راه آهـن و ترمینـال کرمـان از روز گذشـته آغـاز 
شـده اسـت گفت: در کرمان 3 هزار دسـتگاه تاکسـی در 
خطـوط مختلـف شـهری به جابجایی مسـافر مشـغولند.
معـاون پشـتیبانی سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر 
شـهرداری کرمـان ادامـه داد: بـا چهـار کارواش در چهـار 
منطقـه شـهر هماهنـگ کرده ایـم تـا راننـدگان تاکسـی با 
تخفیـف خـودروی خـود را شست و شـو و ضدعفونی کنند.          
وی بـا عنـوان اینکه مکان های حسـاس و پرتـردد در طول 

روز دو مرحلـه ضدعفونـی می شـوند افـزود: پایانه هـا و 
ایسـتگاه های اتوبـوس نیـز با توجـه به حجم بـاالی کار با 
کمـک شـهرداری های مناطـق پنجگانه کرمـان ضدعفونی 
شـده اسـت.مهدی نژاد با اشـاره بـه وجـود 150 اتوبوس در 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی کرمان گفـت: از ایـن تعداد 
۷0 اتوبـوس متعلـق بـه شـهرداری و 80 اتوبـوس متعلـق 
بـه بخـش خصوصـی اسـت.وی بـا اشـاره بـه ضدعفونی 
اتوبوس هـای سـطح  بیـان کـرد:  اتوبوس هـای شـهری 
شـهر هـر شـب سـاعت 10 در محـل توقفـگاه اتوبوس هـا 
ضدعفونی و برای سـرویس دهی روز بعد آماده می شـوند.
فـرزاد خضـری دبیـر سـتاد مدیریـت بحـران و پدافنـد 
غیرعامـل شـهرداری کرمـان نیـز در گفت وگـو بـا تسـنیم 
اظهـار داشـت: ضدعفونی معابر و اماکـن عمومی، پارک ها 
و وسـایل بـازی و ایسـتگاه های اتوبـوس و تاکسـی از 
روزهـای گذشـته در دسـتورکار شـهر داری کرمـان قـرار 
گرفتـه اسـت.وی بـا بیـان اینکـه ضدعفونـی بـازار بـزرگ 
کرمان از شـب گذشـته و با هماهنگی اتاق اصناف و مرکز 
بهداشـت کرمان آغاز شـده اسـت گفت: این ضدعفونی در 
دو شـیفت و طبـق دسـتور وزارت بهداشـت بـرای محلـول 

ضدعفونـی در دو شـیفت انجـام می شـود.
دبیـر سـتاد مدیریت بحـران و پدافند غیرعامل شـهرداری 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه این ضدعفونـی در طـول روز با 
غلظـت کمتـر و شـب ها بـا غلظت بیشـتر انجام می شـود 

افـزود: ایـن روند تـا 15 فروردین ادامـه دارد.

گـروه جامعـه – وزیر رفـاه، کار و تأمیـن اجتماعی 
اعـام کـرد: »برای کاهش خـروج مـردم از منازل، 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی تمامـی دفترچه هـای 
تـا  را  بهمن مـاه  پایـان  تـا  اعتبـار  دارای  درمانـی 
پایـان فروردیـن 1399 و بـدون نیـاز بـه مراجعه ی 

حضـوری بیمه شـدگان تمدیـد کـرد«.
بـه گـزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا سراسـری، 
محمد شـریعتمداری، با هشـتگ # با هم – کرونا 
را شکسـت – می دهیـم، نوشـت: »در جهـت رفـاه 
حـال بیمه شـدگان و بـرای کاهش ضـرورت خروج 
مـردم از منـزل، سـازمان تأمین اجتماعـی تمامی 
دفترچه هـای درمانـی کـه تـا پایـان بهمـن اعتبـار 
دارنـد را بـدون نیـاز بـه مراجعه به شـعب سـازمان 
یـا کارگزاری هـا تـا پایـان فروردیـن 1399 تمدیـد 
اعتبـار کـرد. ایـن اقـدام بـا هـدف کاهـش رفت و 
آمدها و پیشـگیری از شـیوع هرچه بیشـتر ابتا به 

ویـروس کرونا صـورت گرفته اسـت«.
مدیرعامـل سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیـز گفـت: 

»بـا تأکیـد وزیـر کار، تعـاون و رفاه اجتماعـی و با 
توجـه بـه شـرایط فعلـی و خطـر شـیوع ویـروس 
کرونـا، بـه منظور جلوگیـری از ازدحـام جمعیت در 
شـعب و کارگزاری هـای تأمین اجتماعـی، دفترچه 
بیمـه افـرادی که تـا پایان بهمـن مـاه دارای اعتبار 
باشـد، تا پایـان فروردیـن دارای اعتبار تلقی شـده 
و می تواننـد از خدمـات درمانـی بهره منـد شـوند و 
عمـاً نیـاز به تمدیـد اعتبـار نخواهد بود کـه با این 
کار، پیش بینـی می شـود بیـش از چهـار میلیـون 
کارگزاری هـای  و  شـعب  بـه  حضـوری  مراجعـه 

تأمیـن اجتماعـی کاهـش یابد«.
مصطفـی سـاالری افـزود: »همچنیـن بـا توجـه 
و  دورکاری  بـرای  مختلـف  تمهیـدات  اتخـاذ  بـه 
کارگاه هـای  در  بیمه شـدگان  کاهـش سـاعت کار 
تحـت پوشـش، به رغـم برخـی ماحظـات، انجـام 
تمامـی بازرسـی های مربـوط بـه احـراز اشـتغال 
بیمه شـدگان در کارگاه های مشـمول، بنا به مصالح 

عمومـی فعـاً متوقـف شـود
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کیومـرث لطفی گفت: شـبکه تعاون روسـتایی جنـوب کرمان 
در بهمـن سـال جـاری قریـب ۴0 تـن خیـار رسـمی را از 
کشـاورزان خریداری و محصول خریداری شـده را به اسـتان 
هـای متقاضـی ) قم و کرمان ( ارسـال کرد.»کیومرث لطفی« 
در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان جنوب، 
از خریـد توافقـی خیار سـبز توسـط تعـاون روسـتایی منطقه 
جیرفـت و کهنـوج خبـر داد و گفـت: شـبکه تعاون روسـتایی 
جنـوب کرمـان در بهمـن سـال جـاری قریـب ۴0 تـن خیـار 
رسـمی را از کشـاورزان خریـداری و محصول خریداری شـده 
را بـه اسـتان هـای متقاضـی ) قـم و کرمـان ( ارسـال کـرد.
سرپرسـت تعاون روسـتایی جنوب کرمـان افزود: کشـاورزان 
جنوب کرمان در نیمه دوم سـال جاری مبادرت به کشـت 1۷ 
هـزار هکتـار خیـار سـبز کردند که از میزان سـطح زیر کشـت، 
یـک  هـزار و ۷00 هکتـار به کشـت خیار گلخانـه ای و مابقی به 
کشـت خیار رسمی اختصاص داده شـده است.وی بیان کرد: 
ماحصـل ایـن کشـت بـه تنـاوب از اواخـر آذر به بـازار مصرف 
عرضـه شـد اما متاسـفانه در بهمن سـال جـاری رکود بـر بازار 
خریـد و فـروش این محصول حاکم شـد.لطفی اظهار کرد: از 
دسـت دادن بخشـی از بازارهـای خارجی یکـی از عوامل ُافت 
قیمـت محصـول خیار در جنـوب کرمان می باشد.سرپرسـت 
تعـاون روسـتایی جنـوب کرمـان عـدم خرید و فـروش خیار 
را یـک بحـران برشـمرد و افـزود: در روزهـای ابتدایـی وقـوع 
ایـن بحـران، خریـد و فـروش خیـار صـورت نمـی گرفت بعد 
بـه تنـاوب نـرخ داد و سـتد از ۲هـزار ریـال تـا 8000 ریـال 
رسـید بنابرایـن در پـی کاهـش قیمـت این محصـول، تعاون 
روسـتایی جنـوب کرمـان بـه منظـور حمایـت از کشـاورزان و 
بـرای جلوگیـری از ضرر و زیان آنها وارد پروسـه خرید توافقی 
ایـن محصول شـد.وی ابـراز کرد: به دنبال ثبـات قیمت خیار 
سـبز و گلخانه ای در بازار، تعاونی ها خرید را متوقف کردند و 
هـم اکنـون هر کیلوگرم خیار رسـمی در میادین جنوب کرمان 
بیـن 8 هـزار تـا 10 هزار ریـال و خیار گلخانه ای بیـن 15 هزار 

تـا ۲0 هـزار ریـال داد و سـتد می شـود.

آفرینــی  بــاز  ســتاد  هماهنگــي  اداره  رئيــس 
ــان  ــوب کرم ــازی جن ــهری اداره کل راه و شهرس ش
ــه  ــال ب ــون ری ــارد و 500 میلی ــت ۲ میلی از پرداخ
شــهرداری جیرفــت جهــت ادامــه آســفالت محــات 

ــر داد. ــهری خب ــی ش ــدف بازآفرین ه
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی 
بــه نقــل از اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل 
راه و شهرســازی جنــوب کرمــان، ناهیــد امانــدادی 
گفــت: در ادامــه اجــرای آســفالت محــات هــدف 
ــری هــای  ــه پیگی ــا توجــه ب ــی شــهری، ب بازآفرین
بعمــل آمــده ۲ میلیــارد و 500 میلیــون ریــال 
جهــت خریــد قيــر بــرای آســفالت معابــر و محــات 

بــه شــهرداري جیرفــت پرداخــت شــده اســت.
وی در خصــوص کمــک هــای اداره کل راه و شــهر 
ــا  ــهرداری ه ــایر ش ــه س ــان ب ــوب کرم ــازی جن س
ــوب کرمــان  ــزود: برخــی از شــهرداری هــای جن اف
ــرده  ــتفاده نک ــون اس ــی را تاکن ــی قبل ــر دریافت قی
ــر  ــفالت معاب ــه آس ــت ک ــی اس ــن درحال ــد و ای ان
برخــوردار  مناســبی  وضعیــت  از  شــهرها  ایــن 

ــت. نیس
تــاش  در  همچنــان  داشــت:  بیــان  امانــدادی 
ــگان وزارت  ــر رای ــص قی ــل تخصی ــتیم از مح هس
ــاب  ــه حس ــت و ب ــی دریاف ــازی مبالغ راه و شهرس
شــهرداری هــای جنــوب کرمــان واریــز شــود. امــا 
تــا تســویه حســاب قیرهــای قبلــی امــکان کمــک 
ــه ســریعتر  ــر چ ــد ه ــدد میســر نیســت و بای مج
ــد. ــدام کنن ــق اق ــورد تواف ــفالت م ــه آس نســبت ب

 ایرنـا - فرمانـدار ریـگان با تاکید بر اینکه شـاخص آالیندگی 
هـوا در این شهرسـتان امروز )دوشـنبه( بـه ۲0 برابر حد مجاز 
رسـیده اسـت گفت: تشـدید پدیده ریزگردها در ریگان 1۲ نفر 

را راهـی مراکـز درمانی کرد.
امیـن باقـری روز دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
افـزود: هـر لحظـه بـر شـدت گـرد و غبـار شـدید کـه از شـب 

گذشـته در ایـن شهرسـتان آغـاز شـده افـزوده مـی شـود.
وی تصریـح کـرد: تشـدید پدیـده گرد و غبـار عاوه بـر ایجاد 
مشـکات تنفسـی موجـب کنـدی عبـور و مـرور در محـور 
ترانزیتـی ریـگان بـه چابهـار شـده اسـت.فرماندار ریـگان از 
آمادگـی مراکـز درمانـی و پلیس راه به منظور خدمات رسـانی 
بـه مسـافران گرفتـار در توفـان و بیمـاران تنفسـی خبـر داد.
فرماندار ریگان از مسـدود شـدن راه ارتباطی 15 روسـتای این 
شهرسـتان بـه دلیـل افزایـش گـرد و غبـار و بروز توفان شـن 
خبـر داد و افـزود: تـاش راهداران در راسـتای بازگشـایی این 
محورهـا همچنـان ادامه دارد.باقـری تصریح کرد: گـرد و غبار 
شـدید عاوه بر مشـکات تنفسـی اهالی 100 روستای ریگان 
را خانـه نشـین کـرده اسـت.وی بیان کـرد: گرد و غبار شـدید 
تا کنون 16 روسـتای ریگان را خالی از سـکنه و 150 روسـتا را 
در محاصره شـن های روان قرار داده اسـت.فرماندار ریگان با 
تاکیـد بـر اینکـه بروز گـرد و غبـار در ریگان به دلیـل افزایش 
کانـون هـای بحرانـی فرسـایش بـادی اسـت گفـت: توقـف 
عملیـات مالـچ پاشـی و کاهـش پروژهـای منابـع طبیعی بر 
توفـان هـای ریگان افزوده اسـت.وی تصریح کـرد: در صورت 
مهار نشـدن گرد و غبار و توفان شـن در ریگان شـرق اسـتان 
کرمـان خالـی از سـکنه خواهـد شـد.ریگان بعد از خوزسـتان 
دومین نقطه کانون بحران فرسـایش بادی در کشـو ر اسـت و 

تـا مرکز اسـتان کرمـان ۲85 کیلومتر فاصلـه دارد.

رئیـس اداره اطـاع رسـانی وروابط عمومی آمـوزش وپرورش 
اسـتان کرمـان از تعطیلی مـدارس تا پایان هفتـه خبر داد.

امیـد سـاجقه رئیـس اداره اطـاع رسـانی و روابـط عمومـی 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان، گفت: بـا توجه به تصمیم 
سـتاد ملـی پیشـگیری از کرونـا ویـروس و همچنیـن اعام 
سـخنگوی دولت مبنی بر تعطیلی مدارس سراسـر کشـور تا 
پایان هفته، مدارس اسـتان کرمان نیز در روز های سه_شـنبه 

و چهارشـنبه 13 و 1۴ اسـفند ماه 98 تعطیل شـد.
سـاجقه تاکیـد کـرد: اختیـارات تعطیلـی مدارس اسـتان بر 
عهده سـتاد ملی پیشـگیری از کرونا ویروس است و هرگونه 
تصمیـم در ایـن مـورد از طریـق مراجع رسـمی خبـری اطاع 
رسـانی خواهـد شـد و هـم اسـتانی های عزیـز بـه شـایعات 
منتشـر شـده در فضای مجازی توجه نکننـد و تصمیم گیری 
در مـورد تعطیلـی مـدارس در هفتـه آینـده نیـز در روز جمعـه 
مشـخص خواهـد شـد.همچنین رئیـس اداره اطاع رسـانی 
و روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان، اعـام 
کـرد: خبر منتشـر شـده در فضـای مجازی مبنـی بر تعطیلی 

مـدارس اسـتان کرمـان تا پایـان نـوروز 99 کذب اسـت.

مدیـر گـروه بیماری هـای واگیـر علـوم پزشـکی کرمـان از 
شناسـایی چهـار مـورد جدید مبتا بـه کرونا در اسـتان کرمان 

خبـر داد.
بـه گفتـه مهـدی شـفیعی در حال حاضـر 6 مورد تایید شـده 

ابتـا بـه کرونا در اسـتان کرمان وجـود دارد.
او گفت که انتظار می رود آمار مبتایان بیشتر هم شود.

دیـروز اولیـن مـوارد مبتـا بـه کرونـا در اسـتان کرمـان اعام 
بود. شـده 

خرید توافقی ۴۰ تن 
خیار از کشاورزان 

جنوب کرمان 

پرداخت اعتبار برای 
ادامه آسفالت 

محالت  جیرفت

ریگان نفس نمی کشد
آالیندگی 20 برابر حد مجاز

مدارس استان کرمان 
تا پایان هفته تعطیل شد

افزایش تعداد مبتالیان 
به کرونا در کرمان به ۶ نفر

خبر

خبر

درمان رایگان بیماران 
مبتال به کرونا

ممنوعیت ورود کاروان های 
زیارتی از شهرهای آلوده به کرمان

تاالرها و مراکز عرضه قلیان تعطیل شدند/
جایگاه داران مکلف به انجام سوخت گیری خودروها

تیم فوتبال مس نوین 
در انار قرنطینه شد

انجام ۴۵۰ مورد بازدید نظارتی 
از تأسیسات گردشگری استان کرمان

سـامت  بیمـه  ایسـنا-مدیرکل 
اسـتان کرمان گفـت: روال معمول 
بیمـاری در تعهـد بیمـه اسـت و 
بیمـاران بـا تشـخیص کرونا حتی 
از پرداخـت فرانشـیز هـم معـاف هسـتند و کل 

پرونـده بـرای آنهـا رایـگان خواهـد شـد.
-دکتر"محمـد جعفـری" در گفـت و گو با ایسـنا 
دربـاره پوشـش بیمـه ای بیماران مبتـا به کرونا 
ویـروس اظهار کرد: پوشـش هزینه های درمانی 
بیمـاران کرونایی مثل بقیه بیماران چه سـرپایی 

و چه در بسـتری در تعهد سـازمان بیمه اسـت.
تعهـد  در  بیمـاری  معمـول  روال  افـزود:  -وی 
بیمـه اسـت و بیمـاران با تشـخیص کرونا حتی 
از پرداخـت فرانشـیز هـم معـاف هسـتند و کل 

پرونـده بـرای آنهـا رایـگان خواهـد شـد.
-جعفـری دربـاره تمدیـد اعتبـار دفترچـه هـای 

بیمـه سـامت بیـان کـرد: در بخش بسـتری در 
بیمارسـتان هـا از چند وقت قبـل پرونده بیماران 
به صورت الکترونیکی اسـت و دفترچه بیمه الزم 
نیسـت.-مدیرکل بیمـه سـامت اسـتان کرمان 
گفت: در سـرپایی نیز با اجرای نسـخه نویسـی 
الکترونیـک در بخـش خصوصـی در جاهایی که 
راه اندازی شـده، نیاز به دفترچه بیمه نیسـت.-
وی افـزود: امـا کسـانی کـه دفترچـه بیمـه آنهـا 
برگـه تمـام کـرده، الزم اسـت بیاینـد و دفترچـه 
بگیرنـد زیـرا ممکـن اسـت جایی مراجعـه کنند 
که نسـخه نویسـی الکترونیک اجرا نشـده باشـد.
جعفـری اظهـار کـرد: در حـال تـدارک روشـی 
هسـتیم تـا برای کسـانی کـه دفترچه بیمـه آنها 
برگـه تمـام نکرده تمدید اعتبار شـده و بتوانند تا 
خـرداد از آن اسـتفاده کنند و تا پایـان امروز این 

اقـدام را بـه اطـاع مـردم می رسـانیم.

اجرایـی  مقـام  تریـن  ایسـنا-عالی 
دولـت در اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
مصوبات جلسـات قبلی سـتاد درباره 
جلوگیری از تشـکیل اجتماعات اظهار 
کـرد: هفتـه گذشـته مصـوب کردیـم 
که مراسـم های عروسـی در اسـتان در سـالن های 
پذیرایی برگزار نشـوند که متأسفانه دیشب گزارشاتی 
مبنـی بـر برگزاری مراسـم های عروسـی در برخی از 
شـهرهای اسـتان داشـتیم و از امروز مقرر شـد که با 
جدیـت جلوی ایـن گونه برنامه ها گرفته شـود.دکتر 
"محمدجواد فدایی" امروز یکشـنبه یازدهم اسفندماه 
در جلسـه سـتاد اسـتانی مدیریـت پیشـگیری از 
آلودگـی به ویـروس کرونا با حضور مدیران دسـتگاه 
های اجرایی و روسـای دانشـگاه های علوم پزشـکی 
اسـتان تصریـح کـرد: اتوبـوس هایـی کـه در قالـب 
کاروان از شـهرهای آلـوده قصـد ورود بـه اسـتان بـه 
منظور زیارت مرقد شـهید سـلیمانی را دارنـد از ورود 
آن هـا ممانعـت مـی شـود و خودروهـای مشـکوک 
نیـز در مبـادی ورودی اسـتان کنتـرل شـوند.وی بـا 

اشـاره بـه کنتـرل ورودی های اسـتان تصریـح کرد: 
طبق مصوبات سـتاد اسـتانی مقرر شـد ورودی های 
اسـتان در تمامـی محورها توسـط نیـروی انتظامی، 
دانشـگاه علوم پزشـکی و هـال احمر کنترل شـود.
عالـی تریـن مقـام اجرایـی دولـت در اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه مصوبـات جلسـات قبلـی سـتاد درباره 
جلوگیـری از تشـکیل اجتماعـات اظهـار کـرد: هفته 
گذشـته مصـوب کردیـم کـه مراسـم هـای عروسـی 
در اسـتان در سـالن هـای پذیرایـی برگزار نشـوند که 
متأسفانه دیشب گزارشـاتی مبنی بر برگزاری مراسم 
های عروسـی در برخی از شـهرهای اسـتان داشتیم 
و از امـروز مقـرر شـد کـه بـا جدیت جلـوی این گونه 
برنامـه هـا گرفتـه شود.اسـتاندار کرمـان با اشـاره به 
مصوبات سـتاد اسـتانی درباره تغییر سـاعات ادارات 
گفـت: سـاعات کار ادارات اسـتان کرمـان از شـنبه تا 
چهارشـنبه از 8 صبـح تـا 13 و روز پنجشـنبه نیز از 8 
صبـح تا 1۲ تعیین گردید و برای رفع نگرانی پرسـنل 
در معـرض خطـر نیـز اختیار تصمیم گیـری مبنی بر 

دورکاری ایـن افـراد بـه مدیـران واگذار شـد.

انقـاب  و  عمومـی  ایسنا-دادسـتان 
شهرسـتان عنبرآبـاد عصـر امـروز در 
بازدیـد از مراکـز بهداشـتی و درمانـی 
شهرسـتان عنبرآبـاد ضمن عرض خدا 
قـوت بـه پرسـنل کادر درمانـی کـه در 
خـط مقـدم مبـارزه با ویـروس کرونا قـرار دارند، بر 
رونـد آمادگـی بـرای مقابلـه با ایـن بیماری بسـیار 

مسـری نظـارت کرد.
-"یوسـف سـبحانی" در حاشـیه بازدیـد از اماکـن 
عمومـی شهرسـتان اظهـار کـرد: بـا توجه بـه اعام 
مسـئوالن اسـتانی مبنـی بـر مشـاهده مـوارد ابتـا 
بـه بیمـاری کرونـا در اسـتان باید بیش از گذشـته 

نـکات بهداشـتی رعایت شـود.
-ایـن مقـام قضایـی بـا تاکید بـر اینکه در شـرایط 
ایـن  بـا  مقابلـه  راه  تنهـا  مراقبتـی  خـود  کنونـی 
بیمـاری اسـت، بیـان کـرد: دادسـتانی بـه عنـوان 
مدعـی العمـوم و با نظر کارشناسـی دانشـگاه علوم 
پزشـکی، دسـتور تعطیلـی مراکـز عمومـی همچون 
تاالرهـا، سـفره خانـه هـای سـنتی و مراکـز عرضـه 

قلیـان را تـا اطـاع ثانـوی صـادر کـرده اسـت.
-دادسـتان عنبرآبـاد همچنیـن در بازدیـد از مراکز 
داران  جایـگاه  اینکـه  بیـان  بـا  سـوخت  عرضـه 
سـوخت مکلفنـد تمامـی مراحـل سـوخت گیـری 
یـک خـودرو را انجـام دهنـد و راننده نیـاز به پیاده 
شـدن از خـودرو ندارد عنـوان کرد: تا عادی شـدن 
شـرایط جایـگاه داران موظفنـد هـر روز نسـبت بـه 
اقـدام  بنزیـن  پمـب  محوطـه  ضدعفونـی کـردن 

. کنند
بـه  مرخصـی  اعطـای  شـرایط  دربـاره  سـبحانی 
زندانیـان در ایـن ایـم نیـز گفـت :طـی روزهـای 
گذشـته و آینـده نسـبت بـه اعطـای مرخصـی بـه 
اقـدام  ارفاقـی  نـگاه  بـا  واجـد شـرایط  زندانیـان 
خواهیـم کـرد و ایـن رونـد تـا رسـیدن بـه شـرایط 

عـادی ادامـه خواهـد  داشـت
و حسـاس  در شـرایط کنونـی  داد:   وی هشـدار 
فعلـی بایـد تـک تـک افـراد جامعـه نسـبت بـه 
رعایـت مسـائل بهداشـتی اقـدام کننـد تـا  از ایـن 

مرحلـه سـخت بـه سـامت عبـور کنیـم.

تیــم فوتبــال بزرگســاالن مــس نوین 
کــه در رقابت هــای دســته دوم لیــگ 
فوتبــال ایــران بــا شــهرداری فومــن 
بــه گیــان رفتــه بــود در برگشــت بــه 
اســتان قرنطینــه شــد. مالــک باشــگاه شــهرداری 
فومــن در روزهــای گذشــته بــه دلیــل ابتا بــه کرونا 

بســتری اســت.
ــا  ــان ب ــس کرم ــگاه م ــی باش ــط عموم ــر رواب مدی
ــا  ــگاری ب ــم نامه ن ــت: علیرغ ــر گف ــن خب ــد ای تایی
ــت  ــه دریاف ــق ب ــازی موف ــو ب ــرای لغ فدراســیون ب

ــدیم. ــیون نش ــت فدراس موافق
ســعید قرایــی افــزود: مس نویــن در شــهر گیان و 
در ورزشــگاه بــدون تماشــاگر بــه مصــاف شــهرداری 

فومــن رفــت و بــا نتیجــه ۴–۲ ایــن تیــم را بــرد.
وی گفــت: ۲۴ نفــر از بازیکنــان و اعضــای کادر فنــی 
تیــم مــس نویــن هم اکنــون توســط ســتاد مبــارزه 
ــه  ــف و قرنطین ــار متوق ــتان ان ــا در شهرس ــا کرون ب

شــده اند.
بازرســی و قرنطینــه از روزهــای گذشــته در مرزهــای 

ورودی اســتان بــه دســتور اســتاندار کرمــان در حال 
انجــام اســت. همچنیــن فدراســیون فوتبــال شــب 
ــازی( دســتور  ــن ب گذشــته ) پــس از برگــزاری ای

لغــو مســابقات فوتبــال را اعــام کــرد.
 تــا پایــان رقابــت هــای لیــگ دســته دوم باشــگاه 
ــده  ــی مان ــر باق ــه دیگ ــا 5 هفت ــور تنه ــای کش ه

اســت.
تیــم فوتبــال شــهرداری فومــن بــا قبــول شکســت 
ســنگین خانگــی برابــر مــس نویــن کرمــان تنهــا با 
ــه برگــزار شــده  ــاز در طــول ۲1 هفت کســب ۷ امتی
لیــگ دســته دوم و بــا قرارگیــری در قعــر جــدول 
بــه رقابــت هــای لیــگ دســته ســوم باشــگاه هــای 

کشــور ســقوط کــرد.
ســجاد دانــش پــژوه مالــک باشــگاه شــهرداری 
ــت.  ــا اس ــروس کرون ــه وی ــکوک ب ــن مش فوم
ــه  ــا ب ــروس کرون ــم وی ــور عای ــس از ظه وی پ
ــام  ــت اع ــا مثب ــرد و ب ــه ک ــتان مراجع بیمارس
شــدن عائــم ایــن بیمــاری، در قرنطینــه بــه ســر 

می بــرد.

روابــط  از  نقــل  مهر-بــه 
فرهنگــی  میــراث  عمومــی 
فریــدون  کرمــان،  اســتان 
ــد  ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــی ب فعال
و  اقامتــی  مراکــز  هتل هــا،  از  نظارتــی 
ــت  ــر رعای ــد ب ــا تأکی ــتان ب ــگری اس گردش
ــگیری  ــتی و پیش ــتورالعمل های بهداش دس
ــرد: از  ــار ک ــا، اظه ــروس کرون ــیوع وی از ش
ابتــدای اســفندماه جــاری تاکنــون ۴50 
ــگری  ــات گردش ــی از تأسیس ــد نظارت بازدی

انجــام گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیــران بــوم گــردی 
ــگیری از  ــور پیش ــه منظ ــان ب ــتان کرم اس
ــا آموزش هــای الزم را  شــیوع ویــروس کرون
ــد،  ــرا می گیرن ــازی ف ــای مج ــق فض از طری
ــه 330  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری

واحــد بــوم گــردی اســتان کرمــان در مناطــق 
ــای الزم  ــده اند، آموزش ه ــع ش ــف واق مختل

ــود. ــام می ش ــازی انج ــورت مج ــه ص ب
دســتورالعمل های  کــرد:  اظهــار  فعالــی 
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  بهداشــتی 
ــات  ــی تأسیس ــه تمام ــکی ب ــوزش پزش آم
گردشــگری اســتان کرمــان ابــاغ شــده 
اســت و همــه ایــن مراکــز ملــزم بــه رعایــت 

هســتند. دســتورالعمل ها  ایــن 
ــا اطــاع بعــدی  ــر اینکــه ت ــد ب ــا تأکی وی ب
برگــزاری مراســم  و  هرگونــه گردهمایــی 
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــات گردش در تأسیس
ــتان دارای  ــن اس ــزود: ای ــوع اســت، اف ممن
36 هتــل و هتــل آپارتمــان، 30 مهمانپذیــر، 
ــه ســنتی و  6 هتــل ســنتی، 1۴ ســفره خان
ــت. ــی اس ــی و پذیرای ــع تفریح 55 مجتم

ایرنـا - رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
گفـت: مرکـز آزمایشـگاهی جـواد االئمـه )ع( 
کرمـان مرجـع ایـن دانشـگاه اسـت و تمـام 
آزمایش هـای مربـوط بـه تشـخیص ویـروس 
کرونا توسـط پرسـنل مجرب و متخصص این 

مرکـز در کرمـان انجـام می شـود.
در  یکشـنبه  عصـر  نـژاد  شـیدی  حمیدرضـا 
نشسـت خبـری افـزود: از روز گذشـته کیـت 
هـای تشـخیص کرونـا تحویـل اسـتان کرمان 
شـد و 15 نمونـه بـرای آزمایـش ارسـال که 1۲ 
مـورد منفـی و ۲ مورد آن مربـوط به یک خانم 

و یـک آقـا مثبت شـد.
وی بـا بیـان اینکـه تسـت کرونـا بـه صـورت 
داشـت:  اظهـار  شـود  نمـی  انجـام  سـرپایی 
مبـادی ورودی بـه اسـتان کرمـان کنتـرل می 
شـود.رییس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان 
تصریـح کـرد: از پنجشـنبه شـب تیـم هـای 
بهداشـت و فوریـت هـای پزشـکی بـه منظـور 
ارائـه آمـوزش و انتقـال بیمارانـی کـه دچار تب 
مشـخص بودند به مراکز درمانی، در فرودگاه و 

راه آهـن مسـتقر شـدند.
بهداشـتی  اقـام  توزیـع  بـه  اشـاره  بـا  وی 
طـی چنـد روز آینـده در کرمـان تاکیـد کـرد: 
هجـوم  دلیلـی  بـه  داروخانه هـا  ذخیره هـای 
مـردم کم شـد و مـا بازرسـی های الزم را انجام 
مـی دهیـم که بحـث گـران فروشـی و احتکار 

انجـام نشـود.
رشـیدی نـژاد گفت: ماسـک و دسـتکش ابتدا 
بیـن کادر درمانـی توزیع می شـود و در کنار آن 

توزیـع اقـام بهداشـتی را در اسـتان مدیریـت 
می کنیـم و پیگیـر خریـد وسـایل حفاظتـی 

بـرای کادر درمـان کرمان هسـتیم.
وی ادامـه داد:: بیشـتر بیمـاران مبتـا به کرونا 
بـدون عامـت هسـتند و عـده ای ممکـن تـب 
کننـد و ممکن اسـت فردی که تب نـدارد ناقل 
باشـد یا اینکه اوایل بیماری باشـد و همچنین 
فـردی کـه تـب دارد ممکـن بـه دلیـل بیماری 

دیگر تب داشـته باشـد.
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان اظهار 
داشـت: هیـچ گاه نگفتیـم کرمـان بیمـار مبتا 
بـه کرونـا ندارد بلکـه اعام کردیـم نمونه مثبت 
آزمایشـگاهی کرونـا در این اسـتان وجود ندارد 

و بنایـی بـر مخفـی کاری نداریم.
وی تصریـح کـرد: روزانـه جـواب آزمایش ها را 
می دهیـم و از بیـش ۴0 نمونه آزمایش ارسـال 
شـده بـه تهـران جـواب ۲۲ مـورد آنهـا آمـده و 

منفـی بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: 50 مـورد از 500 کیت تسـت 
تشـخیص کرونا کنترلی و مقایسـه ای اسـت و 
از دیـروز 15 مـورد آن انجـام شـده و امروز ۲۷ 
مـورد بـوده و روزانه ۴0 تا 50 تسـت می توانیم 

انجـام دهیم.
اینکـه  دلیـل  بـه  امـا  افـزود:  نـژاد  رشـیدی 
فقـط  لـذا  اسـت  محـدود  تشـخیص  کیـت 
بـرای بیمارانـی کـه مـورد نیـاز اسـت آزمایـش 
تشـخیص کرونـا را انجـام مـی دهیـم و بـه 
دنبـال آن هسـتیم کـه کیـت های بیشـتری را 

دریافـت کنیـم.

 وی ادامه داد: مراکز بهداشـتی حاشیه ای شهر 
کرمـان فعـال هسـتند و بنرهـا و بروشـورهای 
آموزشـی توزیـع و نصـب شـده اسـت ضمـن 
آنکـه چنـد خیـر نیز بـرای این مناطـق ژل ضد 
عفونـی ارسـال کردند و همچنین کمیتـه امداد 
بـرای مددجویـان خـود یـک بسـته بهداشـتی 
تهیـه کـرده کـه اکنـون ضرورتـی بر توزیـع آنها 

نـدارد. وجود 
بـا  پزشـکی کرمـان  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
اشـاره بـه کنترل خانـواده هـای بیمـاران کرونا 
تاکیـد کـرد: بـا خانواده های 15 مورد مشـکوک 
تمـاس گرفتـه و حتـی بـه درب منـازل آنهـا 
آنهـا  خانواده هـای  اعضـای  و  شـده  مراجعـه 
مـورد بررسـی قـرار گرفته اند و تـا ۲ هفته این 
اقـدام ادامه خواهد داشـت باید مدنظر داشـت 
کـه بیمـار یابی اطرافیان مهمترین کار ماسـت.
وی بـا بیان اینکـه بیماری کرونـا دوره نهفتگی 
۲ تـا ۲8 روزه اسـت تصریـح کـرد: قرنطینـه 

کـردن شـهر کرمـان الزامـی نیسـت و مخالف 
ایـن کار هسـتیم و رعایـت بهداشـت فـردی 
ویـروس  سـرایت  از  جلوگیـری  راه  بهتریـن 

بیمـاری کرونـا اسـت.
رشـیدی نژاد گفـت: بـا هماهنگـی بـا سـازمان 
غلـه بـر نحـوه عرضـه نـان در نانواهـا نظـارت 
داشـته باشـند ضمـن آنکـه مـردم از نانواهایی 
کـه متصـدی دریافت وجـه نقـد و تحویل نان 

یکـی اسـت خریـد نکنند.
وی بـا اشـاره بـه تغییـر سـاعات کاری ادارات 
تغییـر  ایـن  موافـق  درصـد  بنـده 50  گفـت: 
مجمـوع  در  امـا  بودیـم  ادارات  کار  سـاعات 
مقـداری تمـاس اربـاب رجـوع بـا کارمنـدان 
حجـم  همچنیـن  و  می کنـد  پیـدا  کاهـش 
ورودی هـا کمتـر می شـود و مـردم زودتـر بـه 
اکثـر  آنکـه  ضمـن  می رونـد،  خانه هایشـان 
نقـاط کشـور تعطیـل کردنـد که ما نیـز موافقت 

کردیـم.

تسـنیم-مدیرگروه مبارزه با بیماری های علوم 
پزشـکی کرمان از بسـتری 35 بیمار مشکوک 
بـه کرونـا در کرمـان خبـر داد و گفـت: تاکنـون 
هیچ یک از پرسـنل بهداشتی و درمانی استان 

بـه کرونا مبتا نشـدند.
نشسـت  در  امـروز  عصـر  شـفیعی  مهـدی 
اظهـار  اسـتان  رسـانه  اصحـاب  بـا  خبـری 
داشـت: سیاسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی بر 
شفاف سـازی از رونـد بیمـاری کرونا در اسـتان 

اسـت. کرمـان 
وی بـا بیـان اینکـه از ابتدای ایـن هفته امکان 
آزمایـش نمونه هـای بیمـاران در کرمـان ایجـا 
شـده اسـت گفت: ویـروس کرونا وارد اسـتان 
شـده و در جریان بـود و امروز می توانیم حجم 

بیشـتری نمونـه را آزمایش کنیم.
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای معاونـت 
بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـا 
عنـوان اینکـه تا ایـن لحظه از آزمایشـگاه هایی 

آنهـا ارسـال شـده اسـت شـش  کـه نمونـه 
مـورد مثبـت در اسـتان داریـم افـزود: دو مورد 
مربـوط بـه روز گذشـته و چهار مـورد مربوط به 

نمونه هـای روز گذشـته تـا امـروز اسـت.
وی با بیان اینکه روند مثبت شـدن آزمایشـات 
در کرمـان رو بـه افزایش اسـت گفـت: تاکنون 
شـش مـورد جـواب آزمایشـات مثبـت اعـام 
شـده اسـت تصریح کـرد: گردش ویـروس در 
اسـتان وجـود دارد و از آنجا کـه دوره ماندگاری 
و زنـده مانـدن ویروس زیاد اسـت تا چند روز 

می توانـد در محیـط زندگی کند.
شـفیعی بـا اشـاره بـه اینکـه ویـروس کرونـا 
عائـم  یـا  و  بـوده  عائـم  بـدون  می تـوان 
خیلـی خفیفی داشـته باشـد افـزود: ویروس 
واگیـرداری اسـت و توصیه می شـود ارتباطات 
در جامعـه را بسـیار کـم کـرده و از ورود بـه 

شـود. خـودداری  شـلوغ  مکان هـای 
وی بـا بیـان اینکـه توصیـه می شـود فاصلـه 

حداقـل یـک متـر با افـراد حفـظ شـود گفت: 
دسـت ها  طریـق  از  انتقـال  راه  شـایع ترین 
اسـت و شستشـوی مکـرر دسـت ها باعـث 
کاهـش انتقـال می شـود.مدیر گـروه مبـارزه 
بـا بیماری هـای معاونـت بهداشـتی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان بـا تاکیـد بر اینکـه اگر 
کوچکتریـن عائمـی از بیمـاری در خودمـان 
احسـاس می کنیـم بافاصله به مراکـز درمانی 
مراجعـه شـود افـزود: بـرای گندزدایـی نبایـد 
دنبـال گندزداهـای لوکـس برویـم و بهتریـن 
گنـدزدا همین گندزاداهای معمولی هسـتند که 
بـه اسـم وایتکـس در جامعـه معروف اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه طرحـی در وزارت بهداشـت 
به صـورت آزمایشـی در چنـد اسـتان در حـال 
اجـرا اسـت و بـر اسـاس آن در مراحـل اول 
تشـخیص بیماران بـا مراجعه درب منـزل آنها 
انجـام می شـود افـزود: ایـن طـرح بـه زودی 
برای اسـتان نیز اباغ شـده و با مشارکت همه 

نهادهـای مرتبـط عملیاتـی می شـود.
شـفیعی بـا اشـاره بـه اینکـه هنـوز ایـن طرح 
و  اسـت  نشـده  اجرایـی  اسـتان کرمـان  در 
زمـان اجرایـی آن و مراجعـه خانـه بـه خانه از 
طریق رسـانه های رسـمی کشـور اطاع رسـانی 
خواهـد شـد ادامـه داد: در حـال حاضـر همـه 
اورژانس هـای بیمارسـتان های اسـتان آمـاده 
پذیـرای بیماران هسـتند و تمام بیمارسـتان ها 
امـکان بسـتری کـردن بیمـاران مبتا بـه کرونا 
بیمارسـتان  دو  اینکـه  بیـان  بـا  دارنـد.وی  را 
افضلی پـور و پیامبر اعظم)ص( دو بیمارسـتان 

مرجـع برای کرونا قرار داده شـده اسـت افزود: 
بیمارسـتان  در  جدیـدی  بخـش  زودی  بـه 
افضلی پـور بـرای بسـتری بیمـاران مشـکوک 
و مبتـا بـه کرونـا اختصـاص داده می شـود و 

تعـداد تخت هـا افزایـش پیـدا خواهـد کـرد.
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای معاونـت 
بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـا 
عنـوان اینکـه رویکرد ما این اسـت کـه بیماران 
بـی مـورد در بیمارسـتان بسـتری نشـوند و تا 
جایـی امـکان دارد بیمـاران در منـزل مراقبـت 
شـوند گفت: در حال حاضر حدود 35 بیمار در 
بیمارسـتان افضلی پور کرمان بستری هستند.

وی بـا بیـان اینکـه در رابطـه بـا تامیـن کیـت 
آزمایـش کرونـا هیـچ کمبـودی در کشـور و 
اسـتان وجود ندارد افزود: اسـتفاده از ماسـک 
بـرای جمعیـت عمومـی توصیـه نمی شـود و 
تـرس و نگرانـی مـردم باعث شـده به سـمت 
اینکـه  بـه  بـا اشـاره  ماسـک بروند.شـفیعی 
تقاضـای زیـاد باعـث کمبـود در جامعـه شـده 
بـا  ماسـک  مصـرف  اولویـت  اسـت گفـت: 
پرسـنلی اسـت کـه در خـط مقـدم مبـارزه بـا 
ویـروس کرونا قـرار دارند، بعد بیماران و بعد از 

آن آحـاد جامعـه در اولویـت هسـتند.
وی بـا بیـان اینکه پیگیر آن هسـتیم که تولید 
ماسـک در کشـور افزایـش پیـدا کنـد و آن را 
در سـطح جامعـه عرضه کنیـم افـزود: تاکنون 
درمانـی  و  بهداشـتی  پرسـنل  از  یـک  هیـچ 
دانشـگاه علوم پزشـکی در اسـتان بـه بیماری 

کرونـا مبتا نشـدند.

آزمایش های کرونا 
در کرمان انجام می شود

۳۵ بیمار مشکوک به کرونا 

در کرمان بستری هستند
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مدتـی اسـت کـه داروخانه هـا، پشـت ویترین هـای خـود 
کاغذ هایـی را چسـبانده انـد کـه »ماسـک و ژل ضدعفونـی 
موجـود نیسـت«،  بـا توجـه بـه شـیوع  ویـروس کرونـا و 
افزایـش آمـار مبتایـان، نگرانی کمبود این اقـام در جامعه 
بیشـتر شـده اسـت. احمـدی یکـی از شـهروندان جیرفتـی 
اسـت کـه از نبـود ماسـک در داروخانه هـا گلـه داشـته و 
بـه کاغـذ وطـن مـی گویـد: هـر جـا کـه مـی رویم، ماسـک 
نیسـت، حتـی بـه یکـی از اقـوام گفتـه ایـم کـه از کرمـان 
برایمـان بفرسـتد کـه او هـم موفـق نشـده، چـرا مشـکل را 
حـل نمـی کننـد، من کـه سـوپرمارکت دارم و روزی بـا هزار 
نفـر روبـرو مـی شـوم، حیـران شـده ام، مقصـر ایـن ماجـرا 
خـود مـردم هسـتند هـر چیـزی را بـه افـراط مصـرف مـی 
کننـد و خودشـان کاری مـی کننـد که کـم بیاید، هـر چیزی 
کـه در اینترنـت  گفتـه می شـود را بـاور می کننـد اگر امروز 
در اینترنـت بخواننـد کـه فـان مـاده بـرای جلوگیـری از 
مریـض شـدن، موثـر اسـت تـا بعـد از ظهـر دیگـر ذره ای از 
آن در شـهر پیـدا نمـی شـود، مـی خرنـد و انبار مـی کنند و 
بعـد کسـی کـه واقعا بـه اندازه نیـازش مـی خواهد، نـدارد. 
زهـرا کاربخـش زنـی اسـت کـه از خریـد ژل ضدعفونـی 
کننـده از داروخانـه هـای سـطح شـهر کرمـان ناامیـد شـده 
او بـه کاغـذ وطـن مـی گویـد: مسـووالن درسـت  اسـت، 

بـرای مـردم توضیـح نمـی دهنـد اگـر واقعـا ژل ضدعفونی 
کننـده، نیـاز نیسـت، بگوینـد یـا مثـا بگوینـد اگـر الـکل یا 
ژل پیـدا نکردیـم، چـکار بایـد کنیـم، پسـر مـن آسـم دارد، 

نگـران هسـتم کـه مـن یـا پـدرش  کـه از خانه بیـرون می 
رویم،مبتایـش کنیـم. چـون مسـووالن حرف هـای دقیقی 
نمـی زننـد، مـردم شـایعات را بـاور مـی کننـد. امـروز در 
داروخانـه الـکل تمام شـده بود مـردم بتادین مـی خریدند 

آیـا ایـن تاثیـر دارد یـا نـه؟ حتـی پزشـکان داروخانـه هـم 
نمـی گوینـد، نبـود ایـن وسـایل بهداشـتی قـوز بـاال قـوزی 
بـرای جامعه شـده اسـت کـه  باید فکری بـه حالش بکنند.

نیاز کاذب دلیل کمبود است
معـاون غـذا و دارویـی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در 
مـورد کمبـود مـواد ضدعفونـی کننـده و ماسـک بـه کاغـذ 
وطـن گفـت: در مـورد مواد دارویـی دیگر، کمبـود آن چنانی 
در کرمـان وجـود نـدارد امـا ایـن ۲ قلـم بـه دلیـل وجـود 
نیازهـای کاذبـی کـه در جامعـه ایجاد شـده به وجـود آمده، 
مـردم بـه دلیـل تبلیغاتـی کـه انجـام شـده، فکـر می کننـد 
در صـورت اسـتفاده از ژل ضدعفونـی کننـده یـا ماسـک بـه 
ویـروس کرونـا مبتـا نمی شـوند، درحالی که تنها شسـتن 
دسـت هـا بـا آب و صابـون بـرای جلوگیـری از ابتـا کفایت 
از حضـور در مراکـز پرتـردد خـودداری  مـی کنـد و فقـط 
کـرده و در صـورت نبـود ماسـک مـی تواننـد از پارچـه یـا 
دسـتمالی اسـتفاده کننـد. بـه دلیـل همیـن نیـاز کاذب در 
داروخانه هـای سـطح شـهر کمبـود ماسـک و ژل ضدعفونی 
ایجـاد شـده ، پیـش از ایـن داروخانـه هـزار ماسـک وارد 
می کـرد و در ۲مـاه مـی فروخـت، اکنون همان تعـداد را در 
یـک روز مـی فروشـد هـر انـدازه تولید هم داشـته باشـیم 
ایـن نیـاز را پوشـش نمـی دهـد. ایـن کمبـود در کل کشـور 
و بـه طـور کلـی در سراسـر جهـان وجـود دارد و بـه دلیـل 
باورهـای غلـط جامعه بـه وجود آمده اسـت.به هیـچ عنوان 
نیـاز نیسـت مردمـی کـه بیمار نیسـتند از ماسـک اسـتفاده 
کننـد مگـر آنچه در مسـیرهای پرتردد حضور داشـته باشـند 
کـه احتمـال فـرد مبتـا در آنها زیاد باشـد.دکتر اسـدی پور 
در مـورد ممنوعیـت فـروش ماسـک در داروخانـه هـا گفت: 
بـه دلیـل کمبـود ماسـک، طبیعی اسـت که ماسـک موجود 
تولیـد شـده بـه مراکـز درمانـی و بیمارها تحویل داده شـود 
و ایـن مراکـز در اولویـت توزیـع قـرار دارند،  نیـاز واقعی در 
بیـن کادر درمانـی و بیمـاران حاضـر در بیمارسـتان هاسـت 
بـه همیـن دلیـل بـه صـورت موقـت در سـطح داروخانه هـا 
ماسـک هـا جمـع آوری شـده و فـروش آن ممنـوع شـده و 
بعـد از آن کـه اوضـاع بـه حالت طبیعی برگـردد این فروش 
دوبـاره بـه داروخانـه هـا بـر مـی گیرد.دکترامیرپـور معـاون 
غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت در مـورد کمبود 
تجهیـزات پزشـکی و مـواد ضدعفونـی کننده  بـه کاغذ وطن 
گفـت:در سـطح عرضـه و توزیـع مـواد ضدعفونی کننـده  به 

داروخانـه هـا در جنوب اسـتان کمبود وجود دارد، شـهرهای 
جنـوب کمبـود ماسـک و مواد ضدعفونـی کننـده دارند.البته 
قـرار اسـت که وزارت بهداشـت بـه طور مرتـب محموله هایی 

بـه  ماسـک  و  کننـده  ضدعفونـی  مـواد  بـا  رابطـه  در  را 
بیمارسـتان هـا و دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی سراسـر 
کشـور ارسـال کنند.دکتـر امیرپـور در مورد ممنوعیـت توزیع 

ماسـک در داروخانـه هـا گفـت: مدتـی اسـت کـه فـروش 
ماسـک در داروخانـه هـا ممنوع شـده اسـت، در صورتی که 
محمولـه ای بـرای عموم در نظر گرفته شـود،اعام شـده و از 

طریـق مراکـز بهداشـت توزیـع مـی شـود.  البتـه ایـن در 
صورتـی اسـت کـه قـرار باشـد محمولـه رایـگان و در اختیار 
عمـوم قـرار بگیرد.بـا توجـه بـه  ایـن ممنوعیـت دسترسـی 

داروخانـه هـا بـه ایـن اقـام سـخت تر هـم شـده اسـت.

به زودی نیاز کرمان به محلول ضدعفونی 
کننده، برطرف می شود 

حسـیبی مدیر داروی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان نیز در 
ایـن بـاره به باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمـان ، گفت: ۷0 
داروخانه ی شـهر کرمان از لحاظ داشـتن محلول ضدعفونی 
کننـده و الـکل تامیـن شـدند و تولیـد و توزیـع محلول هـا 
داروخانه هـای  نیـاز  و  می شـود  انجـام  مکـرر  صـورت  بـه 
شـهر کرمـان بـه محلـول ضـد عفونی کننـده و ژل دسـت با 
توزیـع پیاپـی آن هـا تـا پایـان هفتـه برطـرف خواهد شـد.
بیـن  در  نیـز  دسـت  ژل  از  بزرگـی  محمولـه  افـزود:  او 
داروخانه هـای شـهر کرمـان توزیـع شـده اسـت و تمـام 
صـورت  بـه  را  بـازار  نیـاز  اسـت کـه  ایـن  بـر  تاشـمان 
مـداوم تامیـن کنیـم.او بیـان داشـت: متاسـفانه هنـوز از 
لحـاظ تأمیـن ماسـک بـا مشـکل مواجـه هسـتیم و بـه 
مـردم توصیـه می شـود تـا رسـیدن محمولـه ماسـک از 
ماسـک های پارچـه اسـتفاده کننـد.او افـزود: بـرای تولیـد 
محلول هـای ضدعفونـی کننـده بـا کمبـود نسـبی ظـروف 
آن هـا مواجه شـدیم کـه بـا پیگیری های الزم این مشـکل 
نیـز بـه زودی برطـرف خواهـد شـد.مدیر داروی دانشـگاه 
داروسـازی  دانشـکده  گفـت:  کرمـان  پزشـکی  علـوم 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان نیـز در تولیـد محصـوالت 
ضـد عفونـی کننـده نقش به سـزایی داشـته و ایـن امر در 
تامیـن نیـاز بیمارسـتان ها بسـیار کمک کننده بوده اسـت.

او افـزود: مـردم نگـران نباشـند نیـاز آن ها بـه محلول های 
ضدعفونـی کننـده و ژل دسـت تامیـن می شـود و بـرای 
اسـت. گرفتـه  صـورت  الزم  پیگیری هـای  هـم  ماسـک 

ضدعفونـی  بـرای  ضدعفونـی کننـده  مـوارد  ایـن کمبـود 
معابـر شـهرهای جنـوب هـم بـه وجـود آمـده اسـت، در 
و گندزدایـی  پاکسـازی  از  گذشـته شـهردار جیرفـت  روز 
معابـر عمومـی و جـوی هـای سـطح شـهر جیرفـت خبـر 
مـواد ضدعفونـی  بـه  دسترسـی  چـه  اگـر  افـزود:  و  داد 
کننـده سـخت شـده اسـت و حتـی دسـتگاه هـای متولی 
مشـکل هسـتند،  دچـار  ماسـک  تهیـه  در  بهداشـت  امـر 
امـا شـهرداری جیرفـت بـا بـه کارگیـری نیروهـای خـود 
نسـبت بـه ضدعفونـی معابـر عمومـی اقـدام کـرده اسـت 
و در ادامـه ضدعفونـی اتوبـوس هـا، ایسـتگاه هـای توقف 
تاکسـی ها و سـاختمان شـهرداری را انجـام خواهیم داد.

معاون غذا و دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در مورد کمبود مواد ضدعفونی کننده و ماسک 

به کاغذ وطن گفت: در مورد مواد دارویی دیگر، 
کمبود آن چنانی در کرمان وجود ندارد اما این 2 

قلم به دلیل وجود نیازهای کاذبی که در جامعه 
ایجاد شده به وجود آمده، مردم به دلیل تبلیغاتی 
که انجام شده، فکر می کنند در صورت استفاده از 

ژل ضدعفونی کننده یا ماسک به ویروس کرونا 
مبتال نمی شوند، درحالی که تنها شستن دست 
ها با آب و صابون برای جلوگیری از ابتال کفایت 

می کند و فقط از حضور در مراکز پرتردد خودداری 
کرده و در صورت نبود ماسک می توانند از پارچه 

یا دستمالی استفاده کنند. به دلیل همین نیاز 
کاذب در داروخانه های سطح شهر کمبود ماسک و 
ژل ضدعفونی ایجاد شده ، پیش از این داروخانه 
هزار ماسک وارد می کرد و در 2ماه می فروخت، 
اکنون همان تعداد را در یک روز می فروشد هر 
اندازه تولید هم داشته باشیم این نیاز را پوشش 
نمی دهد. این کمبود در کل کشور و به طور کلی 

در سراسر جهان وجود دارد و به دلیل باورهای غلط 
جامعه به وجود آمده است.

به گفته معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به دلیل ترس از شیوع کرونا، کمبود ماده ضدعفونی کننده و ماسک 
در سراسر جنوب استان وجود دارد

کمبود ماده ضدعفونی کننده در جنوب استان 

معـاون غـذا و دارویی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان در مورد کمبود مـواد ضدعفونی کننده و ماسـک به 
کاغـذ وطـن گفـت: در مـورد مـواد دارویی دیگـر، کمبود آن چنانـی در کرمان وجـود ندارد امـا این 2 قلم 
بـه دلیـل وجـود نیازهـای کاذبی کـه در جامعه ایجاد شـده بـه وجود آمـده، مـردم به دلیـل تبلیغاتی که 
انجـام شـده، فکـر می کننـد در صـورت اسـتفاده از ژل ضدعفونی کننده یا ماسـک به ویـروس کرونا مبتال 
نمـی شـوند، درحالی که تنها شسـتن دسـت هـا با آب و صابـون برای جلوگیـری از ابتال کفایـت می کند و 
فقـط از حضـور در مراکـز پرتـردد خودداری کـرده و در صورت نبود ماسـک می توانند از پارچه یا دسـتمالی 
اسـتفاده کننـد. بـه دلیل همین نیـاز کاذب در داروخانه های سـطح شـهر کمبود ماسـک و ژل ضدعفونی 
ایجـاد شـده،  پیش از این داروخانه هزار ماسـک وارد می کـرد و در 2ماه می فروخـت، اکنون همان تعداد 
را در یـک روز مـی فروشـد هـر انـدازه تولید هم داشـته باشـیم این نیاز را پوشـش نمی دهـد. این کمبود 
در کل کشـور و بـه طـور کلـی در سراسـر جهان وجـود دارد و بـه دلیل باورهـای غلط جامعه به وجـود آمده 
اسـت.به هیچ عنوان نیاز نیسـت مردمی که بیمار نیسـتند از ماسـک اسـتفاده کنند مگر آنچه در مسیرهای 

پرتـردد حضور داشـته باشـند که احتمال فـرد مبتال در آنها زیاد باشـد.

حسـیبی مدیـر داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمـان نیـز در ایـن بـاره بـه باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان از کرمـان ، گفـت: ۷۰ داروخانـه ی شـهر 
ضدعفونـی  محلـول  داشـتن  لحـاظ  از  کرمـان 
کننـده و الـکل تامیـن شـدند و تولیـد و توزیـع 
محلول هـا به صـورت مکرر انجام می شـود و نیاز 
داروخانه های شـهر کرمان بـه محلول ضد عفونی 
کننـده و ژل دسـت با توزیع پیاپـی آن ها تا پایان 
هفتـه برطـرف خواهـد شـد.او افـزود: محمولـه 
بزرگـی از ژل دسـت نیـز در بیـن داروخانه هـای 
شـهر کرمان توزیع شـده اسـت و تمام تالشـمان 
بـر ایـن اسـت کـه نیـاز بـازار را بـه صورت مـداوم 

تامیـن کنیم.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
1398603190۲00۲99۲هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی اقای حمیدرضـا امانی 
لری فرزند امان هللا بشـماره شناسـنامه 1 صادره از سـیرجان در یک قطعه باغ 
بـه مسـاحت 3۷0۴6/۷۷ متـر مربع پـاک ۴016 و 399۴ اصلـی واقع در فتح 
ابـاد و کمـال ابـاد بخـش 36کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقـای مرتضی 
امانـی لـری و محمـد علـی رضـوی علـوی حـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الف 6۴0
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/1۲/13
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــاف موض ــل اخت ــات ح ــادره هی ــر آرا ص براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
شهرســتان زرنــد تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت.لذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزآگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد.

اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
ــنامه 15۴9 صــادره  ــد غامرضــا بشــماره شناس ــزی فرزن ــی بابهوی ــه خلیل ــم مهدی خان
ــی  ــاک ۲۲86 اصل ــع از پ ــاحت ۷0/1۴0 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــد در ی از زرن
ــد  ــای محم ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــجاد ع خری ــام س ــهرک ام ــد ش ــع در زرن واق

ــدی. ــس زرن ــک نف نی
آقــای رامیــن حســینی نســب علــی آبــادی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 
ــع  ــه مســاحت ۲8/3۷3 مترمرب ــه ب ــاب خان ــد در یــک ب 30800563۴5 صــادره از زرن
ــهرک  ــد ش ــع در زرن ــی واق ــی از 5068 اصل ــاک 1۴ فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
امــام ســجاد ع کوچــه 5 فرعــی ۲ خریــداری از مالــک رســمی خانــم لیلــی حســن زاده. 

ــف ۲6۴ م ال
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1۲/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1۲/۲۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
اقـای امیـن تقـوی فرزند حمیـد  مالک ششـدانگ پـاک 369۷ 
فرعـی از 5اصلـی واقـع در بخـش ۴کرمـان کـه سـند مالکیـت آن 
بشـماره 95۲9۴0 ذیـل ثبـت ۴563۷ در دفتر 188صفحه 330صادر و تسـلیم 
گردیـد و و ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده 
مدعـی اسـت سـند مالکیت پاک مزبـور بعلت نامعلوم مفقـود/ از بین رفته و 
درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد ماده 1۲0 آیین نامه قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی میشـود تا چنانچه 
کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فوق الذکر با وجود سـند مالکیت 
نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت 
یا سـند معامله تسـلیم نمایند و اال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد.م الف1۷30
تاریخ انتشار:1398/1۲/13

عیسی حافظی فر رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان
از طرف مصیب افشارمنش

1رونوشت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان کرمان جهت اطالع 
و ارسال پاسخ 

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقـای نعمـت الـه حمـزه نـژاد طبـق وكالـت شـماره 151۷0 مـورخ 
1390/۷/۲۷از طـرف مجتبـی حمـزه نـژاد مالـک ششـدانگ پاک 
39۴۷باقیمانـده فرعـی از 6 اصلـی واقـع در بخش ۴ کرمان که سـند مالکیت 
آن بشـماره 55۲۴66 ذیل ثبت 10۷0۷ در دفتر 39 صفحه 8۲ صادر و تسـلیم 
گردیـد و ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیـت پـاک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود/ از بیـن رفتـه و 
درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد ماده 1۲0 آیین نامه قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی میشـود تا چنانچه 
کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فوق الذکر با وجود سـند مالکیت 
نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت 
یا سـند معامله تسـلیم نمایند و اال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد.م الف1۷۲۷- تاریـخ انتشـار:1398/1۲/13
عیسی حافظی فر رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان
از طرف مصیب افشارمنش

1رونوشت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان کرمان جهت اطالع 
و ارسال پاسخ 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-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 13986031901۲00331۲هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم حکیمـه نبـوی مکـی ابـادی فرزنـد اکبر 
بشـماره شناسـنامه ۴01۲ صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه راهرو 
جهـت الحـاق بـه ملـک مجـاور بـه مسـاحت ۲۴/8۷ مترمربع پـاک 10فرعی 
از ۲313اصلـی واقـع در بخـش 35کرمـان به ادرس سـیرجان خیابـان خواجو 
نظـام الملـک نرسـیده به پنج طبقـه خریداری از مالک رسـمی خانم رخسـاره 
عربـی مکـی ابـادی حـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 

شـد. م/ الـف 669
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/1۲/13-تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/1۲/۲8
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حصر وراثت 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــت ب ــمند اس ــا خواهش احترام
ــرک  ــه مرحــوم می ــت ورث ــه طرفی خــدا بخــش ســابقی ب
ــه  ــود ک ــاپ ش ــه چ ــت روزنام ــک نوب ــوم در ی ــه مرح ــابقی ورث س
چنانچــه ورثــه ای دیگــر یــا وصیــت نامــه ای در دســت کســی باشــد 
ــر اینصــورت گواهــی حصــر  ــد ودر غی ــه نمائی ــن شــورا مراجع ــه ای ب

ــه : ــد شــد .ورث ــت صــادر خواه وراث
1-ولی ســابقی به ش م 5369۷119۲5فرزند مرحوم 

۲-حســین سابقی به ش ملی 53695861۷9فرزند مرحوم 

3-ایرج ســابقی به ش م 536005۷63۷فرزند مرحوم 
۴-خدابخش ســابقی به ش ملی 536958615۲فرزند مرحوم 

5-حســن سابقی به ش م 5369۷1191۷فرزند مرحوم   
6-مهر انگیز ســابقی به ش م 5360۲۴۴3313فرزند مرحوم 

۷-جمال خاتون ســابقی به ش م 5369586195فرزند مرحوم 
8-زینب جنگی زهی به ش م 5369۷00۴۴3همســر مرحوم

9-الل بــی بــی ســابقی نــژاد بــه ش م 5369698۷۲۴همســر 
مرحــوم 

شــوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :838

فعاالن فضای مجازی با شایعات 
درباره کرونا مقابله کنند

پیگیری و حل مشکل 3 طرح صنعتی 
و معدنی جنوب استان

ایرنـا - معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار 
کرمـان گفت: فعـاالن فضای مجازی با کمک رسـانه ها 
و خبرگزاری هـا بـرای مقابلـه بـا شـایعات در فضـای 
عمومـی بایـد اطاعـات صحیح، کاربـردی و شـفاف را 
در سـریع ترین زمـان ممکـن بـه مـردم منتقـل کننـد.
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنا، محمدصـادق بصیری در 
نشسـت کمیتـه فضـای مجـازی پیشـگیری و مقابله 
بـا ویـروس کرونا افـزود: مقـام معظم رهبـری فضای 
مجـازی را کارزاری مـی داننـد که هرگز به ضرر نیسـت 
و بایـد بـه نفـع کشـور از آن اسـتفاده شـود و در جـای 
دیگـری مـی فرمایند فضای مجازی یـک فرصت فوق 
العـاده مـی باشـد و نبایـد ضایع شـود.وی با اشـاره به 
رواج دروغ هـای گسـترده و بـی اخاقـی هـای زیاد در 
فضـای مجـازی دربـاره ویـروس کرونـا تصریـح کـرد: 
بایـد صـدای واضـح و درسـت را بـه مـردم برسـانیم 
و فضـای مجـازی بـه هـر شـکل ممکـن برای انتشـار 
اخبـار صحیـح آمـاده شـود و خـوراک منطقـی و دقیق 
بـه مـردم بدهیم.وی با اشـاره به شـایعه اخیر پیرامون 
ورود ۲ اتوبوس از قم برای زیارت مزار شـهید سـلیمانی 
در کرمـان اظهار داشـت: این شـایعه در فضای مجازی 
منتشـر شـد ولـی هیـچ سـندی بـرای آن ارائه نشـد و 
در نهایـت جمـع بنـدی هـا این بـود که هیچ اتوبوسـی 

از قـم وارد کرمـان نشـده اسـت و ایـن عکس منتشـر 
شـده در فضـای مجـازی مربوط بـه خردادمـاه و اعزام 
مبلغیـن بـرای نقـاط مختلـف کشـور بـوده و تنهـا ۲ 
اتوبـوس از جیرفـت و مشـهد قصـد ورود بـه کرمـان را 
داشـتند که تحـت کنترل قرار گرفتند.مشـاور اسـتاندار 
در امـور رسـانه و روابـط عمومی نیز با اشـاره به انتشـار 
شـایعات متعـدد در فضـای مجـازی گفـت: تأخیـر 
در پاسـخگویی بـه رسـانه هـا از جانـب مراجع رسـمی 
زمینه را برای انتشـار اخبار جعلی و شـایعات در فضای 
مجـازی فراهـم می کند.عباس تقی زاده افزود: مسـیر 
بایـد بـرای خبرگـزاری هـا و رسـانه هـا بـاز باشـد تا در 
کمتریـن زمـان به پاسـخ برسـند.وی تصریح کـرد: در 
فضـای کنونـی نیاز داریـم روانشناسـان به مـردم امید 
واقعـی بدهنـد و ایـن فضـا بایـد مدیریـت شـود چـرا 
کـه در شـرایط بحرانـی مـردم به دسـتور کار نیـاز دارند 
بنابراین وجود یک مرجع مشـخص برای پاسـخگویی 
بـه مـردم نیـاز بسـیار ضـروری اسـت.در این نشسـت 
فعـاالن فضـای مجـازی نظـرات خـود را بـرای مقابلـه 
بـا انتشـار شـایعات در فضای مجـازی و انتشـار اخبار 
صحیـح درباره ویروس کرونا مطرح کردند و مقرر شـد 
گروهـی فعـال در فضای مجازی تشـکیل و به انتشـار 

اخبـار صحیح کمـک کنند.

مهنـدس مروجـی فـرد از پیگیری و حل مشـکل پایانه 
صادراتـی، تیتانیـوم کهنـوج و مس کـرور خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان، رئیـس سـازمان 
صنعـت، معدن و تجارت جنـوب کرمان در این خصوص 
گفـت: طـی پیگیری هـای متعـدد و در دیدار بـا معاون 
امـور صنایـع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص 
اهمیـت راه انـدازی پایانـه صادراتـی جنـوب کرمـان در 
جیرفـت بحـث و مشـکات طـرح مـورد بررسـی قـرار 
گرفتـه و دکتـر صادقـی قـول مسـاعد در جهـت پیگری 
و حـل مشـکات این طـرح مهم جنوب کرمـان را دادند.
مهنـدس مروجـی فـرد افـزود: در جلسـه ای هـم که با 
معـاون وزیـر و مدیرعامـل سـازمان توسـعه و نوسـازی 
معـادن ایـران داشـتیم در خصـوص آخریـن وضعیت و 
مشـکات طـرح تیتانیوم کهنوج و همچنیـن مس کرور 

عنبرآبـاد مورد بررسـی قـرار گرفت.
وی ادامـه داد: بحمدللـه بـا تـاش هـای فـرآوان ایـن 
سـازمان، طرح مهم و اسـتراتژیک تیتانیـوم کهنوج بعد 
از گذشـت سـه دهـه به بخـش خصوصـی واگذار شـد.
مهنـدس مسـلم مروجی فـرد تأکید کـرد:  این موضوع 
از دسـتاوردهای مهـم در حـوزه صنایـع معدنـی جنـوب 

کرمـان بـوده و ان شـا هللا نتایج خوب و اثرگـذار آن را در 
آینده نزدیک با رشـد سـریع روند سـاخت و تکمیل این 
مجتمع صنایع معدنی و زمینه سـازی ایجاد اشـتغال و 

رونق اقتصـادی، شـاهد خواهیم بود.
وی گفـت: در ادامـه جلسـه بـا مدیرعامـل سـازمان 
توسـعه و نوسـازی معادن ایران )ایمیـدرو( همچنین 
اجـرای  بـرای  همـکاری  درخصـوص  سـازمان  ایـن 
چندیـن طـرح زیرسـاخت معـادن شـامل بـرق، آب 
و جـاده در جنـوب کرمـان طـی سـال آینـده  قـول 

داد. مسـاعد 
رئیـس سـازمان صنعت، معدن و تجـارت جنوب کرمان 
ادامـه داد: طی جلسـاتی کـه با مدیرعامل شـرکت ملی 
مـس ایـران داشـتیم در خصـوص واگذاری مـس کرور 
عنبرآبـاد به بخش خصوصی نیز صحبت و مصوب شـد 
هرچـه سـریعتر ایـن طرح مهـم صنایع معدنـی جنوب 

کرمان واگذار شـود.
الزم بـه ذکـر اسـت بـا اجـرای دو طـرح مهـم تیتانیـوم 
کهنـوج و مـس کـرور عنبرآبـاد بیـش از ۲ هـزار فرصت 
شـغلی جدیـد بـرای مردم ایجاد و سـرمایه گـذاری بالغ 
بـر ۲5 هـزار میلیـارد ریـال در منطقـه انجـام می شـود.
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آگهی مزایده
بر اسـاس مجوز شـماره 5/359 مورخ 98/1۲/5 شورای 

اسـامی شـهر و شـهرداری ماهـان در نظـر دارد جمـع آوری و 
فـروش پسـماند هـای خشـک و ضایعـات سـطح شـهر را 
بمدت یکسـال به اشـخاص حقیقـی و حقوقـی دارای تائیدیه 
صاحیـت از مراجـع قانونـی ، واگـذار نماید لـذا متقاضیان می 
توانند حداکثر تا تاریخ 98/1۲/1۷   جهت کسـب اطاعات الزم 
و دریافـت اسـناد مزایـده بـه شـهرداری مراجعه و پیشـنهادات 
خـود را تـا تاریـخ 98/1۲/۲8 بـه همـراه ضمانت نامـه بانکی یا 
فیـش واریـزی بـه حسـاب شـماره 01081130۲100۲ نـزد بانـک 

ملـی شـعبه ماهـان واريـز و تحویل شـهرداری نمایید.

 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 1۲ مورخ چهارشنبه 98/1۲/۲8 
می باشد.

برندگان اول و دوم و سوم مزایده ، چنانچه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط می گردد.

 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

عبدالمهدی رنجبر نژاد- شهرداری ماهان

نوبت اول
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کتاب تهوع

ــده ی  ــه عقی ــل ســارتر اســت کــه ب ــی فلســفی از ژان پ ــوع، رمان ــاب ته کت
ــاب داســتان مــورخ  ــن کت ــه شــمار مــی رود. ای ــر او ب ــن اث خــودش بهتری
ــردگی و  ــه از افس ــد ک ــت می کن ــن را روای ــوان روکانت ــام آنت ــه ن ــی ب جوان

ــدارد. ــواده  ن ــراد خان ــا اف ــدی ب ــچ پیون ــرد و هی ــج می ب ــزوا رن ان

وزیر بهداشـت: برای نخسـتین بار در جهان با سـیصد هزار اکیپ مجهز در سراسـر کشـور  
بـه تـک تک خانـه ها مراجعه و بیمـاری کرونا را ریشـه کن می کنیم. 

isna.news 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

 به غروب جمعه نزديك مي شود

و از صبح هرچه به مغزش فشار آورد آخرش نفهميد

چرا وقتي شوپنهاور گفت باالتريِن همه ي قوانين  

عشق است،بعدش اضافه كرد:

و عشق شفقت است

عکس: 
ريتا عسگرپور

قرار نیست پُل فلزی جیرفت، جایی برود
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس: هرگونه جابه جایی قطعات ُپل فلزی به هر نقطه ای 

از کشور خالف موازین قانونی است و این موضوع را پیگیری می کنم

یـک ُپـل فلـزی، ذخیـره بحران سـه رودخانه وحشـِی 
جیرفـت بـوده اما خبـرِ باز کردن و انتقـال آن به خارج 
از منطقـه، نگرانـی زیـادی در بین مردم جنـوب کرمان 

ایجاد کرده اسـت.
بـه گزارش ایرنا، شهرسـتان جیرفت از سـالیان بسـیار 
دور بـا کوچکتریـن بارانـی، سـیابی می شـد چـرا کـه 
ایـن شـهر در محاصـره سـه رودخانـه وحشـِی شـور، 
َملنتـی و هلیـل اسـت و در ایـن بیـن ورودی شـهر 
جیرفت به عنوان پیشـانی جنوب کرمان از حساسـیت 
ویـژه ای برخـوردار بـود و مردم و مسـافران بـرای ورود 
بـه ایـن منطقـه، می بایسـت ابتـدا از رودخانـه شـور 
عبـور می کردنـد، از ایـن رو در سـال 13۷1 یـک ُپـل 
فلـزی توسـط ارتـش بر روی ایـن رودخانـه ایجاد و با 

حضـور سـعیدی کیا وزیـر وقـت راه، افتتـاح شـد.
بـا افتتـاح ُپل فلزی جیرفت، شـوری ایـن رودخانه به 
شـیرینی عبـور لـذت بخـش مـردم تبدیل شـده بود و 
مردمـان هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمـان برای 
عزیمـت به مرکز اسـتان کرمان خواسـته یا ناخواسـته 
از ایـن پـل عبـور می کردنـد و این پل خاطـرات زیادی 
بـرای مردمـان ایـن منطقـه دارد و درواقـع می تـوان 

گفـت امـروز به یک نوسـتالژی تبدیل شـده اسـت.
امـا پـس از ۲8 سـال، خبـری مبنـی بـر باز کـردن ُپل 
فلـزی )شـور( در فضاهـای مجـازی جنـوب اسـتان 
کرمـان منتشـر شـد کـه نارضایتـی و اعتراضـات مردم 
بـه دنبـال داشـت،  از بـردن پـل را  بـرای جلوگیـری 
در ایـن بیـن عـاوه بـر مـردم، مسـووالن منطقـه هـم 
واکنـش نشـان دادنـد تـا شـاید از انتقـال ایـن ُپـل 

جلوگیـری شـود.
هیچ مکاتبه ای با راهداری جنوب کرمان 

انجام نشده است
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمـان گفت: هیچ گونـه مکاتبه ای بـا این اداره 
کل در زمینـه جابجایـی و بـاز کردن ُپـل فلزی جیرفت 

انجام نشـده اسـت.
مسـعود جمیلـی کرمانی افـزود: هرگونـه اقدامی برای 
جابه جایـی و حمـل ایـن ُپـل از منطقـه بایسـتی بـا 
اطـاع ایـن مجموعـه و مقامـات ذی ربط صـورت گیرد 
کـه تـا ایـن لحضـه مکاتبـه رسـمی و قابـل اسـتنادی 
بـه اینجانـب بعنـوان متولی حـوزه راهـداری و حمل و 
نقـل جاده ای جنوب اسـتان کرمان ارائه نشـده اسـت. 
وی ادامـه داد: بـه محـض دریافـت هرگونـه مکاتبـه 
و  قانـون  بـه  توجـه  بـا  مجموعـه  ایـن  بـا  رسـمی 
مشـخص شـدن سـیر مراحـل قانونـی، ایـن مجموعه 

داد. خواهـد  انجـام  را  الزم  هماهنگی هـای 
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه پـس از اطـاع از 
ورود تیمـی بـرای بـاز و حمـل پل فلزی ورودی شـهر 
جیرفـت در محور ترانزیتی جیرفت کرمان و سیسـتان 
و بلوچسـتان، بنـا بـه وظیفه ذاتـی مجموعـه راهداری 
در حفاظـت از ابنیـه و زیرسـاخت های حـوزه حمـل و 

نقـل، گشـت های راهـداری بـه محـل اعزام شـدند.
وی اظهـار داشـت: ُپـل فلـزی جیرفـت بـه عنـوان ُپـل 
بحـران جنوب اسـتان در این محل کـه از رودخانه های 
وحشـی و ُپرطغیـان جیرفـت اسـت نصب شـده که در 

زمـان بحـران از این ُپل اسـتفاده شـود.
جمیلـی بـا اشـاره بـه بحران خیـز بـودن جنـوب کرمان 
در زمینـه سـیل و زلزلـه، وجـود ایـن پـل را در منطقـه 

دانسـت. ضروری 
انتقال ُپل فلزی جیرفت خالف موازین قانونی است

عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده 
هرگونـه  گفـت:  هـم  اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
جابه جایـی قطعـات ُپـل فلزی به هر نقطه ای از کشـور 
خـاف موازیـن قانونـی اسـت لـذا از طریـق مبـادی 

پیگیـری می کنیـم. را  ایـن موضـوع  قانونـی، 
شهرسـتان های  اینکـه  بیـان  بـا  کمالی پـور  یحیـی 
جیرفـت و عنبرآبـاد در محاصـره رودخانه هـای فصلـی 
مناطـق  بیشـتر  داشـت:  اظهـار  هسـتند،  اصلـی  و 
حادثـه  نقـاط  دارای  شهرسـتان   ۲ ایـن  کوهسـتانی 
خیـز بـوده کـه راه هـای ارتباطی ایـن مناطـق در مواقع 
بـه  اقـدام  تـا کنـون  ولـی  می شـود  قطـع  طغیـان، 
جابه جایـی ُپـل فلـزی جیرفـت بـرای برطـرف کـردن 
مشـکات ایـن مناطـق نکرده ایـم چـون این ُپـل، تنها 

ذخیـره زمـان بحـران اسـت.
عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده 
ایـن  مـردم  گفـت:  اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
شهرسـتان ها مشـکات زیـادی دارنـد لـذا بنـا بـه هر 
علتـی اگـر ایـن پل فلـزی را انتقال دهند مسـئولیت و 
تبعـات آینـده اش بـر عهده افـراد جابه جا کننده اسـت.

وی افـزود: هیچکـس حـق نـدارد ایـن ُپـل را منتقـل 
کنـد چـرا کـه جمـع کـردن و ُبردن ایـن پل، بـه معنای 
ضربـه بـه مـردم شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد 

است.
کمالـی پـور بـا بیـان اینکـه قبـا هـم برخـی افـراد به 
دنبـال جمـع کـردن ُپـل فلزی جیرفـت بوده انـد، اظهار 
داشـت: در آن زمـان، مسـًووالن مربوطه قـول دادند تا 
اینـکار را انجـام ندهنـد اما نمیدانـم چرا دوبـاره پیگیر 

این مسـاله شـده اند.
 ُپل فلزی جیرفت بخشی از هویت مردم این منطقه 

شده است
شـهروند جیرفتـی بـا بیـان اینکـه پـل فلـزی جیرفـت 
پس از گذشـت حدود 30 سـال اکنون بخشـی از هویت 
مـردم ایـن منطقـه شـده اسـت، اظهـار داشـت: نـه تنها 
مـردم جیرفـت بلکـه مـردم هفـت شهرسـتان جنوبـی 
اسـتان کرمان از انتقال ُپل فلزی شـور ناراضی هسـتند.

تبعـات  ُپـل شـور  افـزود: جابه جایـی  امـان هللا جالـی 
سـنگینی در زمـان بحـران دارد از ایـن رو بـاز کـردن این 

پـل غیـر منطقـی و غیـر اصولـی اسـت.
مناطق مردهک و میجان نیازمند پل فلزی هستند

فعـال اجتماعـی هم اظهار داشـت: مـردم مناطق میجان 
و َمردهـک در جیرفـت و عنبرآبـاد نیازمند ُپل هسـتند و 
اگـر قـرار بـر جابه جایی اسـت بایـد ُپل در ایـن ۲ منطقه 

نصب شـود.
مریـم امیـری افـزود: چندیـن نفـر در روسـتای میجان 
بـه دلیـل نبـود ُپل جـان خود را از دسـت داده انـد از این 
رو چراغـی کـه به خانه رواسـت به مسـجد حرام اسـت.

جنوبـی  جبالبـارز  در  مردهـک  شـهر  داد:  ادامـه  وی 
نیـز نیازمنـد یـک ُپـل اسـت لـذا مسـووالن بـا تدبیـر 

کننـد. برنامه ریـزی 
چنـوب کرمـان بـا یـک میلیون نفـر جمعیت، یک سـوم 

مسـاحت اسـتان را به خـود اختصاص داده اسـت.

گزارش
ایرنا

رنا
 ای

س:
عک

شهرسـتان های  اینکـه  بیـان  بـا  یحیـی کمالی پـور 
جیرفـت و عنبرآبـاد در محاصـره رودخانه های فصلی 
مناطـق  بیشـتر  داشـت:  اظهـار  هسـتند،  اصلـی  و 
کوهسـتانی ایـن 2 شهرسـتان دارای نقـاط حادثـه 
خیز بـوده کـه راه های ارتباطـی این مناطـق در مواقع 
طغیـان، قطـع می شـود ولـی تـا کنـون اقـدام بـه 
جابه جایـی ُپـل فلـزی جیرفـت بـرای برطـرف کـردن 
مشـکالت این مناطـق نکرده ایـم چون ایـن ُپل، تنها 

ذخیـره زمـان بحـران اسـت.

صنایع

گره چینی

جاذبه 
 تخت دریا قلی بیگ

ِگرِه چینـی یکـی از شـاخه های هنـر معمـاری و کاشـی کاری 
سـنتی اسـت کـه اسـاتید ایـن هنـر از کنار هـم چیـدن آالت 
و لغـات مختلـف بـر اسـاس طـرح مدنظـر خـود با اسـتفاده 
از کاشـی، آجـر و یـا سـایر مـواد نقش هـای هندسـی تزئینی 

درسـت می کننـد.

تخـت درگاه قلـی بیـگ از بناهـای منحصـر بـه فـرد و از 
زیباتریـن آثـار تاریخی شـهر کرمان محسـوب می شـود که 
در تنگـه ای در شـرق ایـن شـهر بنـا شـده و قرارگرفتـن این 
بنا در مجاورت بزرگترین جنگل دسـت کاشـت ایران و گنبد 
جبلیـه و ارگ هـای تاریخـی قلعه دختر و قلعه اردشـیر می 

توانـد مثلـث گردشـگری شـهر کرمـان را کامل کند.

معرفی 

معرفی 

زندگی زیباست
-:شما خدمت می کنید، اما خدمتکار نیستید. 

خدمت کردن بزرگ ترین هنره.

در سال گذشته در چنین روزی  کاغذ وطن به 

مشکالت منابع طبیعی جنوب 
استان پرداخت.

         در توییتر چه می گویند؟سال گشتدیالوگ


