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ما را در تلگرام دنبال کنید
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فرماندار جیرفت اعالم کرد:

ادامه حضور یک سوم کارمندان 
در ادارات جیرفت
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خطرکرونابیخگوشسیگاریها
یکی از عوارض مصرف دخانیات، افزایش حساسیت به عوامل بیماری زا، همچون ویروس  کرونا است 

امتحانات پایه نهم و دوازدهم 
حضوری برگزار می شود

کرمان در میانه 
جدول نرخ تورم

مرکز آمار کشور، جزئیات نرخ تورم در استان های 
مختلف را منتشر کرد. براساس اعالم مرکز آمار؛ 

استان های هرمزگان و آذربایجان غربی بیشــترین و کمترین نرخ تورم را در اردیبهشت 
امسال را داشتند و از میان ٣١ استان کشور ١۶ استان دارای نرخ تورم کمتر از کل کشور 
هستند که نام کرمان در میان آنها نیست. کرمان در تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری 
رتبه هفتم را با ۲۲.٣ درصد از آن خود کرده است، یعنی از میانگین کشوری هم یک درصد 

بیشتر بوده است.

در ۲۴ ساعت گذشته ٣١ مورد ابتال به کووید١۹ 
در استان کرمان شناسایی شــده است و بدین 

ترتیب شــمار کل مبتالیان اســتان به ١۵١۹ نفر رســید.موارد جدید به تفکیک حوزه 
دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی جیرفت: ١۸ نفر،حوزه علوم پزشکی 
کرمان: ۹ نفر،حوزه علوم پزشکی رفسنجان: ۴ نفر و هم چنین مورد فوتی جدیدی گزارش 

نشده و همان 7۲ نفر است.

علیرغم پیشنهاد و  پیگیری مسووالن کرمانی برای برگزاری آنالین 
امتحانات در دو  پایه نهم و دوازدهــم، وزارت آموزش و پرورش بر 

برگزاری امتحانات در این دو پایه به صورت حضوری و با رعایت پروتکل بهداشتی تاکید 
کرد.مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امتحانات پایه نهم از ششم خرداد ماه 

به صورت حضوری در کرمان برگزار می شود.
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ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه3 بخوانید 
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معاون وزیر بهداشت:

بهزندگیباکروناعادتکنیم
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد

سارقمنازلکرماندستگیرشد

انتصابجدیددرسازمانصنعتمعدن
وتجارتاستانکرمان

شناساییبیشاز1500مبتال
بهکرونادراستان

صادراتچمدانیصنایعدستیکرمان100درصدافزایشیافت

رستورانهاباظرفیتمحدودبازگشاییمیشوند

ثبتسفارشفروشسهامعدالتازامروزشروعمیشود

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از 
دستگیری یک سارق حرفه ای منازل 
شهر کرمان و کشف ۲١ فقره سرقت 
در عملیات ماموران انتظامی کالنتری 
۲۰ این فرماندهی خبر داد.به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا 
فداء گفت: »در پی وقوع چندین فقره 
سرقت از منازل شهر کرمان، موضوع 
دستگیری سارق و یا سارقان به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت«.وی 
افزود: »در همین راستا ماموران کالنتری 
۲۰ شهر کرمان در حین گشت زنی های 
هدفمند به یک فرد در حال سرقت از 
معابر عمومی برخورد کردند«.فداء بیان 
کرد: »سارق با دیدن پلیس اقدام به فرار 

کرد ولی در نهایت با هوشیاری ماموران 
دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد«.وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: »متهم با قرار 
گرفتن در برابر مدارک و مستندات پلیس 
در بازجویی های تخصصی ماموران به ۲١ 
فقره سرقت شامل ١۲ فقره سرقت منزل، 
شش فقره سرقت معابر و اماکن خصوصی 
و سه فقره سرقت محتویات خودرو در 
شهر کرمان اعتراف کرد«.فرمانده انتظامی 
شهرستان کرمان با اشاره به معرفی سارق 
به مراجع قضایی از شهروندان خواست: 
»برای پیشگیری از وقوع سرقت نهایت 
همدلی و همکاری را با خادمان خود داشته 
باشند زیرا پیشگیری فرصت ارتکاب جرم 

را در جامعه از بین می برد.«

قائـم مقـام وزیـر و معـاون کل وزارت 
بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی گفت: 
»وجـود ویـروس کرونـا را بایـد بپذیریـم 
چراکـه کشـف واکسـن کرونـا حداقـل تـا 
یک سـال آینده طـول می کشـد لـذا باید به 
زندگـی بـا کرونـا عـادت کنیم«.بـه گزارش 
ایرنـا ، دکتر ایـرج حریرچی روز یکشـنبه در 
حاشـیه ی نشسـت سـتاد مدیریـت بیماری 
کرونا در خوزسـتان، اظهـار کـرد: »در پاییز 
و زمسـتان قطعا با بیماری بیشـتری نسـبت 
بـه تیـر و خـرداد و مـرداد مواجهیـم بـرای 
همیـن بایـد برنامه ریزی هـای مـا منطبـق 
بـا وجـود کرونـا باشـد«.وی افـزود: »تصور 
بـر ایـن اسـت کـه همـه ی کشـورهای نیم 
کـره ی شـمالی زمیـن در پاییـز و زمسـتان 
شرایطشـان سـخت تر خواهد بود بـه همین 
دلیل باید متناسـب بـا شـرایط برنامه ریزی 
مناسـبی داشـته باشـیم«.معاون کل وزارت 
بهداشـت، درمان و آمـوزش پزشـکی تاکید 
کـرد: »در حـال حاضـر ما بـا یـک دوگانگی 

شـامل مقابلـه بـا اثـرات بیماری زایـی و 
مبـارزه بـا اثـرات اقتصـادی کرونـا روبـه رو 
هسـتیم، در برخـی اقشـار فشـار اقتصـادی 
زندگـی و سـالمت آن هـا را تحت تاثیـر قرار 
می هـد بـرای همین اگـر رسـانه ها، اسـاتید 
و دانشـگاه ها تنهـا مسـاله ی سـالمتی را 
مـد نظـر قـرار دهنـد و معیشـت را کنـار 
بگذارنـد واقعـا بـر رونـد کرونـا اثربخـش 
نیسـت و در آینـده ی نزدیـک اثـرات بـدی 
خواهـد داشـت«.وی بـا اشـاره بـه ارائـه ی 
سـه اسـتراتژی بـرای مقابلـه بـا ویـروس 
کرونـا بیـان کـرد: »در خواسـت اول مـا این 
اسـت که فاصله گـذاری هوشـمند و رعایت 
مسـائل بهداشـت فردی تـا حداکثـر ممکن 
بـا سیاسـت گذاری در اسـتان انجـام شـود 
و فاصله گـذاری بـه حداکثـر برسـانیم«.

حریرچـی اسـتراتژی دوم را ایزولـه کـردن 
بیمـاران نام بـرد و گفت: »اسـتراتژی سـوم 
نیز شناسـایی افرادی اسـت که بـا مبتالیان 

ارتبـاط نزدیـک دارنـد.« رئیس جدید اداره منابع انسانی و 
پشتیبانی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان معرفی شد.طی 
حکمی از سوی آقای مهندس حسینی 
نژاد ریاست محترم سازمان صمت و 
به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت 
و منابع این سازمان آقای محسن 
یزدانپناه به سمت رئیس اداره منابع 
انسانی و پشتیبانی این سازمان منصوب 

شد در حکم ایشان آمده است با عنایت 
به نامگذاری سال ۹۹ توسطمقام معظم 
رهبری بنام سال جهش تولید و نظر 
به جایگاه ویژه این سازمان انتظار دارد 
نهایت سعی و تالش خود را در تحقق 
نام این سال و انجام وظایف سازمانی، 
ماموریتها و سیاستهای ابالغی وزارت 
متبوع با همت، درایت و پشتکار انجام 

وظیفه نمائید.

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان 
کرمان منتشر شد.در ۲۴ ساعت گذشته 
٣١ مورد ابتال به کووید١۹ در استان 
کرمان شناسایی شده است.بدین ترتیب 
شمار کل مبتالیان استان به ١۵١۹ نفر 
رسید.موارد جدید به تفکیک حوزه 
دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه 

علوم پزشکی جیرفت: ١۸ نفر،حوزه 
علوم پزشکی کرمان: ۹ نفر،حوزه علوم 
پزشکی رفسنجان: ۴ نفر،از موارد جدید 
١۴ نفر مرد و ١7 نفرشان زن هستند. 
در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوتی 
جدید گزارش نشده است و همان 7۲ 

نفر است.

کرمــان - معــاون صنایــع دســتی اداره کل 
ــا افزایــش  میــراث فرهنگــی کرمــان گفــت: ب
آمــار گردشــگری در ســال ۹۸ میــزان 
ــتان  ــتی اس ــع دس ــی صنای ــادرات چمدان ص
ــدود ١۰۰  ــال ۹7 ح ــه س ــبت ب ــان نس کرم
ــه اســت.کاظم حســین  ــش یافت درصــد افزای
ــا خبرنــگار مهــر اظهــار کرد:  زاده در گفتگــو ب
برنامه ریزی هــا در حــوزه صنایــع دســتی 
ــه  ــی برنام ــت های ابالغ ــه سیاس ــه ب ــا توج ب
ششــم توســعه، اقتصــاد مقاومتــی و نامگذاری 
ســال جــاری بــه نــام »جهــش تولیــد« انجــام 
شــده اســت.وی محــور تمامــی برنامه هــا 
ــزود: در  ــت و اف ــد دانس ــش تولی ــول جه را ح

ــد  ــوزش، تولی ــه آم ــه ســه مقول ــن حــوزه ب ای
و تجــارت توجــه می کنیم.حســین زاده بــا 
ــدگان  ــت از تولیدکنن ــه اینکــه حمای اشــاره ب
ــق اهــدای تســهیالت  ــع دســتی از طری صنای
کــم بهــره بلندمــدت انجــام می شــود، گفــت: 
در ایــن زمینــه حمایت هــای بیمــه ای از 
هنرمنــدان و تولیدکننــدگان صنایــع دســتی 
ــت  ــه فعالی ــن ب ــود.وی همچنی ــام می ش انج
آموزشــگاه های صنایــع دســتی در اســتان 
کرمــان اشــاره کــرد و افــزود: فروشــگاه ها 
ــای  ــق اعط ــتی از طری ــع دس ــران صنای و تاج
تســهیالت حمایــت می شوند.حســین زاده 
بــا اشــاره بــه لــزوم تقویــت بازارچه هــای 

صنایــع دســتی ابــراز امیــدواری کــرد در 
ــر در  ــورد نظ ــداف م ــه اه ــاکرونا ب دوران پس
ــت:  ــم.وی گف ــدا کنی ــت پی ــوزه دس ــن ح ای
ــال ۹۸  ــگری در س ــار گردش ــش آم ــا افزای ب
ــتی  ــع دس ــی صنای ــادرات چمدان ــزان ص می
ــه ســال ۹7 حــدود  ــان نســبت ب اســتان کرم
١۰۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت.معاون 
ــی،  ــراث فرهنگ ــتی اداره کل می ــع دس صنای
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمــان 
گفــت: کرمــان یکــی از قطب هــای مهــم 
ــمار  ــه ش ــور ب ــتی در کش ــع دس ــد صنای تولی
مــی رود و جایــگاه خوبــی از ایــن نظــر در 

کشــور دارد.
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وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  معاون 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزییات 
پروتکل بازگشایی امامزاده ها و اماکن مقدس، 
مراکز آموزشی، اغذیه فروشی ها و مراکز ورزشی 
را اعالم کرد.به گزارش ایرنا سراسری، محسن 
فرهادی روز یکشنبه بیان کرد: »بر اساس 
پروتکل بهداشتی بازگشایی اماکن مقدس، 
فقط قرار است صحن این اماکن باز شود، مردم 
می توانند با رعایت فاصله گذاری از یک سمت 
صحن وارد شوند و بدون این که توقف و حضور 
داشته باشند، از طرف دیگر خارج شوند. قرار 
نیست نماز جماعتی در این اماکن خوانده 
شود. در واقع زوار از دور رواق ها و حرم را زیارت 
می کنند و از طرف دیگر خارج می شوند«.وی 
گفت: »رواق ها و حرم ها هنوز بسته است و 
این بازگشایی فقط شامل صحن اماکن مقدس 
است. مقررات و پروتکل بازگشایی شامل آستان 
مقدس حضرت امام رضا)ع(، حرم حضرت 
معصومه )س(، حرم شاهچراغ، شاه عبدالعظیم 
و سایر امامزاده ها می شود«.معاون مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت افزود: »بر اساس 
مصوبه ی ستاد ملی مبارزه با کرونا، بازگشایی 
صحن اماکن مقدس بعد از دو روز تعطیلی 

عید فطر یعنی از روز سه شنبه اجرا می شود، 
علت آن هم این است که چون مردم تعطیل 
هستند، بازگشایی این اماکن می تواند به افزایش 
سفرها دامن بزند. تصمیم گیری درباره ی سایر 
اماکن مذهبی از جمله مساجد هفته ی آینده 
در ستاد ملی کرونا انجام می شود«. وی درباره ی 
بازگشایی اماکن ورزشی گفت: »اماکن ورزشی پر 
برخورد مثل سالن های کشتی همچنان بسته و 
بازگشایی آن ها ممنوع است. بقیه ی فعالیت های 
ورزشی در مناطق سفید آزاد است. در مناطق 
زرد ورزش های انفرادی آزاد است و در مناطق 

قرمز برخی باشگاه های ورزشی با تایید مسئوالن 
ورزشی و دانشگاه های علوم پزشکی می توانند 
استخرها هم فقط در مناطق  باشند.  فعال 
سفید می توانند باز باشند«. فرهادی بیان کرد: 
»رستوران ها، اغذیه فروشی ها و فست فودها از 
عید فطر بازگشایی می شوند و می توانند با رعایت 
پروتکل بهداشتی سرویس دهی به مشتریان را 
شروع کنند. البته با حداکثر ظرفیت نمی توانند 
فعالیت کنند و با رعایت فاصله گذاری می توانند 
به ارائه ی خدمات سرو غذا در داخل رستوران و 

اغذیه فروشی اقدام کنند.«

متقاضیان فروش سهام عدالت از امروز )۶ خرداد( 
می توانند سفارش فروش سهام خود را ثبت کنند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده 
است که کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد 
فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند 
از امروز)سه شنبه ۶/٣/۹۹( به شعب بانک هایی 
که قبال در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره 

شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی 
معرفی کرده اند، مراجعه کنند.این افراد می توانند 
تکمیل  به  فرم های مربوط نسبت  تکمیل  با 
سفارش فروش ٣۰ درصد از سهام عدالت خود و 
تعهدنامه مربوطه، اقدام کنند.در اجرای ابالغیه 
۹ مقام معظم رهبری )مدظله  /۲ /۹۹ مورخ 
لعالی( مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با  ا
عنایت به مصوبه مورخ ٣۰/۲/۹۹ شورای عالی 

بورس این اطالعیه صادر شده است.همچنین 
این اطالعیه می افزاید، پس از اتمام مهلت اعالم 
شده در سامانه سهام عدالت )۸/٣/۹۹( از تاریخ 
١۰/٣/۹۹ بانک ها از طریق کارگزاری های خود یا 
کارگزاری های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به 
فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه 
حاصله را در قالب توافق شده به حساب آن ها 

واریز خواهند کرد.

تحلیلوضعیتامروزبورس
باکدامعیار؟

محمد حسین ادیب 
یادداشت مهمان

شاخص بورس امروز کاهش ۲.7۵ درصدی 
بازار سرمایه را نشان می دهد اما کاهش کمتر 
از این است ، استفاده از شاخص برای بیان 
وضع بورس ، آدرس های غلط به سهامدار 

می دهد .
ارزش بازار شرکتهای فعال در بازار سرمایه 
در روز جاری ، نسبت به روز قبل کاهش ١.۲ 
درصدی را نشان می دهد کاهش واقعی 
کمتر از عددی است که شاخص نشان می 

دهد.
اما میانگین کاهش ارزش بازار ۶١۰ شرکت 
در روز جاری کمتر از یک درصد بوده است ) 
به صورت دقیق هفت دهم درصد ( که خیلی 

کمتر از عدد شاخص است .
پنجاه و چهار شرکت امروز بیش از چهار 

درصد افزایش ارزش داشته اند .
همین امروز بالغ بر ١۶٣ شرکت افزایش 

ارزش سهام بیش از یک درصد داشته اند.
در حالیکه بازدهی ١۶٣ شرکت بیش از یک 
درصد بوده است استفاده از شاخص و اظهار 
۲.7۵ درصد ریزش ، بیان درستی از وضعیت 
بورس نیست ، وضعیت این قدر که شاخص 

نشان می دهد کاهشی نیست.
برای تحلیل وضعیت هر شرکت بورسی باید 
بدون توجه به شاخص ، وضعیت آن شرکت 
را جداگانه بررسی کرد ، هر شرکت حال و 
روز خاص خود را دارد ، استفاده از شاخص 
برای بیان عملکرد بورس آدرس های غلط 

عدیده می دهد .
من تا کنون سه مناظره با جناب دکتر عبده 
تبریزی رئیس اسبق بورس در خصوص 
وضعیت بازار در دانشگاه تهران ، قزوین و 
اصفهان داشته ام در هر سه مناظره جناب 
دکتر تاکید داشتند برای تحلیل بورس نباید 

روی شاخص تمرکز کرد.

اماکنتاریخیکرمانبازگشاییشدند
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ملخ های صحرایی به مزارع 
ریگان رسیدند

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ریـگان از ورود نخسـتین دسـته 
ملخ هـای صحرایی طـی ۲ روز گذشـته بـه مـزارع منطقـه ده رضا از 
توابع این شهرسـتان خبر داد.حمید فرامرزی روز دوشـنبه در گفت 
و گو با خبرنـگار ایرنا افـزود: اکیپ هـای دیده بانی پیرو هشـدارهای 
قبلی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان در زمینـه هجوم ملخ 
های صحرایـی از اوایـل فروردین ماه در شهرسـتان ریگان تشـکیل 
شـد و آموزش هـای الزم در مـورد چگونگـی ردیابی ملـخ صحرایی 
به دیده بانـان ارائه شـد.وی اظهار داشـت: سـوم خرداد سـال جاری 
پس از گزارش مشـاهده نخسـتین گروه از ملخ صحرایـی در منطقه 
ده رضا کـه در فاصله ۴۰ کیلومتری ریگان واقع شـده، نشسـت ویژه 
ای در مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان تشکیل و کارشناسان 
فوری به منطقه مـورد هجوم ملـخ ها اعزام شـدند که پـس از بازدید 
از روسـتای ده رضـا، وجـود ملـخ صحرایـی مـورد تأیید قـرار گرفت.

طبـق گفته مدیـر حفظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی کرمان، 
۴۸۰ هـزار هکتـار از مراتع این اسـتان به منظـور مبارزه بـا آفت ملخ 
صحرایی پایش شـده است.سـال گذشـته شـمال اسـتان کرمـان از 
طریـق ۲ شهرسـتان ریـگان و ارزوئیـه به آفت ملـخ صحرایـی آلوده 
شـد که طبق گفته مسـئوالن جهـاد کشـاورزی امسـال نیـز این ۲ 
شهرسـتان به صورت ویژه مورد بررسـی و پایش قرار دارند.آفت ملخ 
صحرایی ۲۰ درصد از خشکی های دنیا را در سـیطره خود دارد و می 
تواند بیـش از ۲۰۰ کیلومتـر در روز پرواز کند که در هفتـه به بیش از 
یک هزار کیلومتـر می رسـد و البته رکورد پنـج هزار کیلومتـر را نیز 
دارد.این ملـخ روزانه معـادل وزن خود، خـوراک دارد و هـر یک هزار 
و ١۰۰ ملـخ در یک روز مـی تواند معادل یک انسـان یعنـی حدود ۲ 
کیلوگرم از محصـوالت غذایی اسـتفاده کند که در شـرایط طغیانی 

تنـه درختان از هجـوم آنها مصون نیسـتند.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در 
علوم

دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: پزشکی
باور این جمله که اهدای عضو ، 
اهدای زندگی است نیاز به فرهنگ سازی و 
آگاهسازی هر چه بیشتر در جامعه دارد و اینکه 
مرگ یک نفر منجربه حیات دوباره به سه نفر یا 
بیشتر شود واقعا یک کار انسان دوستانه و ارزشمند 

است.
مجید گیالنی که در طول ١۰ سال خدمت بیش 
از ۵۰۰ نفر بیمار در فهرست انتظار را با گرفتن 
رضایت از خانواده ها برای اهدای عضو در کرمان و 
انتقال بعضی بیماران به  شیراز  به زندگی برگردانده 
روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اهدای عضو 
شخصی که به دلیل حوادثی دچار مرگ مغزی 
شده با اینکه بسیار چه برای ما و چه خانواده باعث 
تاسف است اما با رضایت خانواده میشود منجر به 
ادامه زندگی افرادی شود که برای زنده ماندن نیاز 

به پیوند یک عضو دارند.
وی با بیان اینکه برای انجام پیوند و اهدای عضو هیچ 
هزینه ای از هیچکدام از خانواده ها گرفته نمیشود 
،گفت: مسائل شرعی در این راستا حل شده  و 
مشکلی ندارد و تمامی این کار تنها در راه رضایت 
خداوند متعال انجام می شود و هیچ هزینه های نه 
به خانواده های اهدا کننده و نه به بیمارستان برای 

پیوند اعضاء پرداخت نمیشود.
گیالنی در ادامه با اشاره به قسمتی از خاطرات 
لحظات سخت رضایت گیری از خانواده ها گفت: 
سال گذشته در اواخر آذرماه بود که به ما اطالع 
دادند پسری حدودا ۲۰ ساله در اثر سانحه تصادف 
از شهرستان های اطراف دچار مرگ مغزی شده و 

در بیمارستان باهنر بستری شده است.
وی بیان داشت: وقتی به بالین بیمار رسیدم و با 
همراهان بیمار در این باره با آگاهسازی و فرهنگ 
سازی برای اهدای عضو صحبت کردم متاسفانه 
حاضر به رضایت نشدند اما به جهت ارزش باالی 
کار که درک آن بسیار سخت است ناامید نشده و 
طی چند روز صحبت ها را ادامه دادم اما به شدتی 
خانواده ناراحت و دچار تشنج بودند و پدر و مادر 
هم در یکی از شهرستان های کرمان ساکن بودند 

رضایت گیری از ایشان حاصل نشد.

هماهنگ کننده پیوند اعضاء و اهدای عضو در 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: در  همین چند 
روزی که گذشت طی تماس تلفنی خبری دیگر 
مبنی بر اینکه یک پسر جوان در اثر سانحه تصادف 
دچار مرگ مغزی شده و در بیمارستان یکی از 
شهرستان های کرمان بستری است و خانواده 
ایشان رضایت را به صورت قطعی داده اند و فردا 
به کرمان منتقل می کنیم به دانشگاه داده شد اما 
صبح روز بعد پس از پیگیری بیمار منتقل نشده بود 

و خبر دادند که رضایت آن ها کنسل شده است.
وی افزود: به دلیل اینکه این کار برای ما شوخی 
بردار نبود و حداکثر توان خود را در گرفتن رضایت 
خانواده به کار می بریم و به این امر واقف هستیم 
که چه تعداد بیمار منتظر نجات جان خود هستند 
ناامید نشده و به سادگی از این مساله نگذشتیم و با 
ماشین علوم پزشکی سریعا در ساعات اولیه صبح 
برای اینکه بتوانیم رضایت خانواده این بیمار را 
بگیریم خود را به بیمارستان در این شهرستان 

رساندیم .
گیالنی در ادامه گفت: منتظر آمدن همراهان 
بیمار شدیم و با توکل برخداوند با برادر بیمار 
صحبت کردم اما حاضر به رضایت نبودند اما وقتی 
آگاهی های الزم را در این خصوص به آن ها دادیم 
و به حسن مطلب واقف شدند حاضر به همکاری 
شدند و رضایت پدر و مادر ایشان نیز با صحبت با 
آنها گرفته شد گرچه دیدار با مادر این جوان بسیار 
در آن شرایط برای ما بسیار سخت بود و اما چاره ای 
نبود و بعد از گرفتن رضایت هماهنگی ها الزم جهت 
انتقال بیمار از شهرستان به کرمان برای اعمال 

جراحی انجام شد و منجر به نجات جان ٣ بیمار که 
در لیست انتظار بودند شد.

هماهنگ کننده پیوند اعضاء و اهدای عضو در 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود:  شهرستانی 

که در آن کارهای مربوط به بیمار را انجام می دادیم 
بنا به نزدیکی شهرستانی که محل زندگی پدر و 
مادر مریض بیمار بیمارستان باهنر بود هماهنگی 
های الزم انجام شد تا با آن ها نیز بتوان در خصوص 
اهدای عضو صحبت کرد با اینکه به ما گفته بودند که 
به هیچ عنوان رضایت نمی دهند اما به دلیل اهمیت 
موضوع طی یک قرار با آگاهسازی رضایت اهدای 
عضو این فرد نیز گرفته شد و این در حالی بود که 
این خانواده ۲ فرزند دیگرشان را نیز در حادثه ای از 

دست داده بودند.
وی افزود: با قبول این پیشنهاد و گرفتن رضایت 

خانواده باز با مقاومت یکی دیگر از برادران مواجه 
شدیم و برگه رضایت را پاره کردند ولی با این حال 
دلم ناامید نشد و در آن جو متشنج باز با پسر خانواده 
صحبت کردم و در نهایت رضایت حاصل شد و 

خود این فرد به عنوان اولین نفر برگ رضایت را 
امضا کرد و هماهنگی های الزم را انجام دادیم و 

به کرمان آمدیم.
گیالنی با بیان اینکه فرصت بسیار کم بود و حال 
بیمارشان بسیار وخیم شده بود و این امکان وجود 
داشت که به اهدا  نرسد گفت: با وجودی که جراح 
پیوند تازه از اتاق عمل بیرون آمده بود در عین 
خستگی سریعا جوان دیگر را به اتاق عمل برده اما 
متاسفانه به ما خبر دادند که دچار ایست قلبی شده 
است در ذهنم دنیا خراب شد این همه تالش چرا 
بی نتیجه ماند خسته بودم و دستم را دو طرف سرم 
گرفته بودم که ناگهان خبر دادند با احیا ، قلب بیمار 
دوباره شروع به کار کرده و خوشبختانه کار اهدای 
عضو در این بیمار نیز به انجام رسید و سه نفر دیگر 
نیز طی یک یا دو روز با انجام عمل پیوند به زندگی 

برگشتند.
وی همچنین ابراز داشت: در عین اینکه اینکه برای 
خانواده هایی که دچار این حادثه می شوند بسیار 
سخت است که حتی یک کلمه بخواهیم در مورد 
بیماری که قلب او هنوز از تپیش نایستاده صحبت 
کنیم اما نجات زندگی دیگر افراد نیز بخش دیگری 
از این داستان واقعی است که باید مردم نسبت به 
آن واقف باشند و نسبت به ارزش کاری که انجام 
می شود و این میسر نمی شود مگر با آگاه سازی و 

فرهنگ سازی این موضوع.

تنها جاده ای که شمال و جنوب کویر 
لوت در مرکز کشور را به هم متصل راهداری

می کند ١٣ماه است که به دلیل بروز 
سیالب بسته  شده و هنوز اقدام مؤثری برای 
بازگشایی این محور انجام  نشده است.خبرگزاری 
مهر - کویر لوت تنها اثر طبیعی ایران بوده که در 
فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است. مسیر 
دسترسی به این جاذبه جاده ای است که ۲7۰ 
کیلومتر طول دارد و شهر شهداد در شمال کرمان را 
به نهبندان در جنوب خراسان جنوبی متصل 
می کند و از آن به عنوان یکی از زیباترین جاده های 
جهان یاد می شود.این مسیر از میان کلوت های 
زیبای شهداد و در کناره رودخانه شور و همچنین 
گرم ترین نقطه جهان می گذرد و هرسال هزاران نفر 
گردشگر داخلی و خارجی را به کمپ کویری شهداد 
و مناطق گردشگری می رساند.۲۵ فرودین ماه سال 
گذشته بود که بعد از بارندگی های وسیع و بی سابقه 
در ارتفاعات اطراف سیل کویر شهداد را فراگرفت و 
پس از تخریب ۵۰ کیلومتر از جاده عماًل این محور 

بسته شد.
معضل جدی اثر جهانی کویر لوت در 

پساکرونا
سیالب در شهداد دریاچه ای بزرگ ایجاد کرد که ١۵ 
کیلومتر از جاده را به کلی زیر آب برد و مابقی محور 

را هم تخریب کرد، از این دریاچه به عنوان دریاچه 
جوان یاد می شود.اطراف دریاچه نیز به باتالق 
تبدیل شده و مردم استان کرمان برای رسیدن به 
نهبندان باید صدها کیلومتر طی کنند و از مسیر 
راور خود را به نهبندان برسانند.سیالب در جاده 
شهداد ١۵ کیلومتر از جاده را به کلی زیر آب فرو برد 
و راه دسترسی به تنها کمپ کویری استان کرمان را 
مسدود کرداز ۲۵ فروردین ماه سال ۹۸ تا امروز تنها 
اتفاقی که در راستای بازگشایی جاده روی داده است 
ایجاد یک جاده خاکی برای رفت وآمد اضطراری 
است، مسئوالن برای رفع مشکل این جاده در انتظار 
فرونشست آب بودند اما سیالب یک ماه گذشته 
در شهداد وضعیت را بغرنج تر کرد. هم اکنون جاده 
خاکی اضطراری نیز بسته شده است.درحالی که 
مسئوالن محلی شهداد عنوان می کردند که تخریب 
جاده ضربه ای به بخش گردشگری وارد نکرده و 
گردشگران می توانند از مسیر کمپ کویری استفاده 
کنند اما سیالب اخیر بیشتر بخش های جاده را 

تخریب کرده است.
طرح مطالعاتی مرمت و بازگشایی جاده باید 

به دقت انجام شود
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
کرمان با اشاره به اینکه بیش از یک دهه قبل 
جاده توسط پیمانکار احداث شده است، گفت: با 

توجه به اینکه ١۵ کیلومتر از جاده کاماًل زیر یک 
دریاچه فرورفته که عمق آن در برخی از قسمت ها 
به بیش از ۴ متر می رسد باید طرح های مطالعاتی 
دقیقی در خصوص بازگشایی جاده انجام شود و در 
صورت لزوم باید محور جابجا شود.سید علی حاج 
سید علیخانی افزود: سیالب اخیر در شهداد نیز 
بخش های جدیدی از جاده را تخریب کرده است.
وی با اشاره به طول ۲7۰ کیلومتری این محور 
گفت: ١۶۰ کیلومتر جاده در جغرافیای استان 
کرمان قرار دارد که متأسفانه بخش هایی از جاده در 

مسیر سیالب ساخته شده است.سید علیخانی گفت: 
در مورد جاده شهداد - نهبندان جلسه ای با حضور 
معاون عمرانی استاندار کرمان برگزار و قرار شد آب 
بردگی به شکل موجود از طریق اداره راهداری 
اصالح شود که ما این کار را انجام دادیم و بخشی از 

جاده به صورت اضطراری اصالح شد.
وی با تأکید بر اینکه عبور از این جاده هم اکنون 
برای مردم عادی میسر نیست گفت: برای بازگشایی 
جاده باید طرح مطالعاتی دقیق برای بهره برداری 
طوالنی مدت در حوزه راه و شهرسازی تدوین شود.

اهداعضونیازبهفرهنگسازیدارد

تنهامسیراثرجهانی،13ماهزیرآباست

گزارش
ایرنا

مهلت ارسال آثار به جشنواره 
فیلم کرمان تمدید شد

دبیـر تخصصـی نخسـتین جشـنواره فیلـم کرمـان بـا اشـاره به 
اسـتقبال گسـترده از ایـن جشـنواره گفـت: بـا توجه بـه تماس  
و درخواسـت های متعـدد تعـداد قابـل توجهـی از فیلم سـازان. 
فیلمنامه نویسـان و تهیه کننـدگان غیـر کرمانـی، شـورای 
سیاسـت گـذاری جشـنواره، مهلـت ارسـال آثار تـا ١۵ خـرداد 
تمدید شـد.مجتبی دهقانی روز شـنبه در گفت و گو بـا خبرنگار 
ایرنـا بـا بیـان اینکـه پیـش از ایـن، اول خـرداد آخریـن مهلـت 
ارسـال آثار به جشـنواره بود افـزود: همچنین ایـن مهلت فرصت 
مناسبی برای آن دسـته از فیلم سـازان و تهیه کنندگان سینمای 
اسـتان کرمان اسـت که اگر به دالیـل فنی یـا غیر فنـی تاکنون 
نتوانسـتند آثارشـان را بـه دبیرخانـه جشـنواره برسـانند از این 
فرصت اسـتفاده کـرده و آثـار خـود را ارسـال کننـد.وی تصریح 
کـرد: تاکنـون تعـداد ١۰۶ اثر شـمال 7۰ اثـر در بخش مسـابقه 
اسـتانی در قالب های داسـتانی، مستند، انیمیشـن و بخش ویژه 
سـردار سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و ٣۶ اثر در بخش 
مسـابقه فیلمنامـه اسـتانی بـه دبیرخانه اولیـن جشـنواره فیلم 
کرمان رسـیده اسـت.دبیر تخصصـی نخسـتین جشـنواره فیلم 
کرمـان اظهـار داشـت: چهـار تیـم در مجمـوع ۲۲ نفر متشـکل 
از ١۹ داور اسـتانی و سـه داور کشـوری آثار رسـیده به نخستین 
جشـنواره فیلم کرمان را بررسـی و داوری می کنند.وی با اشـاره 
به اضافه شـدن بخـش الحاقـی غیربومی بـه این جشـنواره بیان 
کـرد: فیلمسـازان و تهیـه کننـدگان غیـر بومـی اسـتان کرمان 
کـه آثـاری در خصـوص ابعـاد گوناگـون موضوعـات اجتماعـی، 
فرهنگی، هنـری، صنعتی، گردشـگری، تاریخی، ادیبـان و غیره 
کرمـان سـاخته یـا نوشـته انـد و همچنیـن از عزیزانـی کـه در 
خصوص شـخصیت و مبـارزات سـردار مقاومت شـهید سـپهبد 
حاج قاسـم سـلیمانی اثری سـاخته اند می توانند آثار خودشـان 
را طبق ضوابط و مقررات درج شـده در فراخوان جشنواره ارسال 
کنند.دهقانی افـزود: متقاضیان حضور در جشـنواره فیلم کرمان 
بـرای اطالع از شـرایط، اخبـار و نحوه ارسـال آثـار مـی توانند به 
سـایت جشـنواره بـه آدرس www.kermanch.com مراجعـه 

کننـد.

 ایرنـا - معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتانداری کرمـان از بازگشـایی اماکـن و 
موزه هـای تاریخـی ایـن اسـتان بـا رعایـت 
دسـتورالعمل های بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعی پس 

از عیـد فطـر خبـر داد.
محمد صادق بصیری عصر شـنبه در سـتاد اسـتانی مدیریت 
کرونـا افـزود: مرحلـه بازگشـایی پلکانـی اصنـاف و اماکن در 
حال انجام اسـت، امـا ویروس کرونا در سـطح جامعـه در حال 

گردش اسـت و نبایـد آن را تمام شـده بدانیم.
وی بیان کرد: عده زیـادی از مردم برای برگزاری مراسـم عقد 
و عروسـی درخواسـت دارند، اما تاالرها و سـالن های پذیرایی  
مشـروط به رعایت پروتکل های بهداشـتی و صرفـا برای تهیه 
و سـرو غذا مـی توانند فعالیـت خود را از سـر بگیرنـد و جهت 

مراسـم دیگر محدودیت خواهند داشـت.
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان تصریح 
کرد: محدودیت حضور کارکنان ادارات در محل کار برداشـته 
شـده و تمام کارکنان به اسـتثنای کسـانی که عالئـم ویروس 
کرونـا دارنـد و یـا بـه علـت بیمـاری زمینـه ای به تشـخیص 

مراجع ذیصـالح از دهم خـرداد باید سـر کار حاضر شـوند.
وی اظهـار داشـت: اسـتفاده از بوسـتان هـا و پارک هـا صرفا 
برای قدم زدن و اسـتفاده از هوای آزاد اسـت و شهروندان باید 
ایـن حضـور و راه انـدازی را پلکانـی پیـش برونـد تا بـا حجم 

جدیـد ویـروس مواجه نشـویم.
بصیری افزود: باشـگاه های ورزشـی همچنان تعطیل هستند 
و فقط باشـگاه هایی که ورزش هـای انفـرادی در آن انجام می 

شوند،  امکان بازگشـایی دارند.
وی تاکیـد کـرد: تـالش زیـادی کردیـم تـا از شـیوع ویروس 
کرونـا در سـطح اسـتان جلوگیـری شـود و اگـر از مدیریـت 
بیماری در اسـتان غفلت کنیـم، قطعا وضعیت اسـتان کرمان 
در روزهـای آینده بـه وضعیـت اسـتان های دارای شـیوع باال 

تبدیـل خواهد شـد.

علیرغم پیشـنهاد و  پیگیـری مسـووالن کرمانی 
برای برگـزاری آنالیـن امتحانـات در دو  پایه نهم 
و دوازدهـم، وزارت آموزش و پـرورش بر برگزاری 
امتحانـات در ایـن دو پایـه بـه صـورت حضـوری و بـا رعایـت 
پروتـکل بهداشـتی تاکیـد کرد.مدیـر کل آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمـان گفـت: امتحانـات پایـه نهـم از ششـم خـرداد 
مـاه به صـورت حضـوری در کرمـان برگـزار می شـود.احمد 
اسکندری نسـب با بیان این کـه از ۲7 اردیبهشـت مـاه مدارس 
اسـتان بـرای رفـع اشـکال، بازگشـایی شـده اند، بیـان کـرد: 
»حضـور در کالس هـا کامـال اختیـاری بـود، در ایـن شـرایط 
سـالمت جسـمی و روحـی دانش آمـوزان و همچنیـن آموزش 
اصولی دانش آمـوزان با رعایـت نکات بهداشـتی در زمان حضور 
دانش آموزان در مـدارس، از اولویت های مهـم و اصلی آموزش و 
پـرورش بوده اسـت«.وی افـزود: »ثبت نام برای مقطع دبسـتان 
از اول خـرداد مـاه آغـاز شـده اسـت و بـرای مقطع دبیرسـتان، 
والدیـن می تواننـد از طریـق سـایت مـدارس و یـا به صـورت 
حضـوری و رعایـت نوبت دهـی بـرای جلوگیـری از شـلوغی و 
رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی، از اول تیر مـاه اقـدام کنند«.

اسکندری نسـب بـا اشـاره بـه این کـه امتحانـات پایـه نهـم در 
مـدارس کرمـان به صـورت حضـوری برگـزار می شـود، ادامـه 
داد: »بـا توجـه بـه نامه نویسـی ها و پیگیری هـای انجـام شـده 
به سـتاد ملی کرونـا، بـه احتمال زیـاد مـدارس جنوب اسـتان 
به صـورت غیرحضـوری امتحانـات پایه نهـم را برگـزار خواهند 
کـرد«.وی اضافه کـرد: »این امتحانات از ششـم خـرداد ماه آغاز 
می شـوند و در مدارسـی که بنا بر برگزاری حضـوری امتحانات 
اسـت، با رعایـت فاصله گـذاری خواهد شـد وبا رعایـت همه ی 
موازین بهداشـتی، محل امتحانات به صـورت مرتب ضدعفونی 
و گندزدایـی می شـوند«.مدیر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
کرمان بـا اشـاره بـه این کـه امتحانـات نهایـی پایـه دوازدهم از 
١7 خـرداد ماه آغاز می شـود و تـا ١۶ تیرمـاه ادامـه دارد، گفت: 
»خدمات حضوری بـه دانش آمـوزان این پایـه تحصیلی فقط تا 

دهم خـرداد مـاه، ارائـه خواهد شـد«.
وی افـزود: »الـزام اسـت در پایه تحصیلـی نهم به دلیل داشـتن 
هدایـت تحصیلـی و انتخـاب رشـته، و در پایـه دوازدهـم هـم 
به دلیـل نهایـی بـودن، امتحانـات به صـورت حضوری باشـند و 
شـیوه ی برگزاری امتحانات سـایر پایه ها، بنا به تصمیم شورای 

هر مدرسـه ارزیابـی و برگـزار خواهند شـد.«

سرهنگ رضا محمدرضایی فرمانده انتظامی جیرفت از انهدام باند 
سه نفره سرقت قطعات خودرو با ۹ فقره سرقت در این شهرستان 
خبر داد.وی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل 
خودرو و در راستای ارتقاء امنیت عمومی و اجرای طرح مبارزه با 
سرقت، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران کالنتری 

یازده شــهید قرنی قرار گرفت.وی ادامه داد: با افزایش گشــت های انتظامی و انجام اقدامات 
پلیسی، در نهایت چهره یکی از متهمان که از سارقان سابقه دار بوده مورد شناسایی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی جیرفت تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات گسترده پلیسی مخفیگاه متهم 
را شناســایی کرده و با هماهنگی مقام قضایی این فرد را به همراه ۲ نفر از همدستانش در یک 
عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند که در بازرســی از محل اختفاء متهمان تعداد زیادی لوازم 

خودرو از قبیل پخش، باطری خودرو و تعدادی ابزار آالت کشف شد.

انهدام باند سارقان قطعات خودرو 
در جیرفت

مطهره قریشی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
شهرستان در حین گشت، کنترل و پایش مناطق، در منطقه 
جبالبارز شمالی )دربید( یک گروه متخلف را پیش از اقدام به 
شکار دستگیر کردند.به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان 
از کرمان جنوب، »مطهره قریشــی« گفــت: ماموران یگان 

حفاظت محیط زیست شهرستان در حین گشت، کنترل و پایش مناطق، در منطقه جبالبارز 
شمالی )دربید( یک گروه متخلف را پیش از اقدام به شکار دستگیر کردند.سرپرست اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت اظهار کرد: از متخلفین دستگیر شده، یک قبضه 
سالح ساچمه زنی تک لول، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی پنج تیر، چند تیر فشنگ ساچمه 
زنی و تعدادی ادوات غیر مجاز کشف و ضبط شده و مراتب پس از تنظیم صورت جلسه تخلف 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

دستگیری شکارچیان غیر مجاز 
در جیرفت

مدیرکل حفـظ آثار و نشـر ارزش هـای دفاع مقـدس کرمان 
با اشـاره به رونمایی از نرم افـزار تلفن همراه »سـردار دل ها« 
گفت: همچنین کانال »روایت شـیدایی« در سامانه سروش 
ایجـاد شـده است.سـرهنگ محمـود مهـدوی در گفتگـو با 
خبرنگار مهـر بـا گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدا بـه ویژه 

سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی اظهار کرد: عملیات بیت المقدس در چهـار مرحله از 
دهم اریبهشـت تا سـوم خرداد انجام شـد.وی گفـت: برنامه هایـی در بحث دفـاع مقدس و 
آزادسـازی خرمشـهر در فضای مجازی در حال اجراست.مهدوی با اشـاره به رونمایی از نرم 
افزار تلفن همراه »سـردار دل ها« اظهار کرد: همچنین کانال »روایت شـیدایی« در سـامانه 
سـروش ایجاد شـده اسـت که زندگینامه، سـخنرانی ها و وصیت نامه سـردار سـلیمانی در 

این دو برنامه گنجانده شـده اسـت.

نرم افزار »سردار دل ها« 
رونمایی شد

اماکن تاریخی کرمان 
بازگشایی شدند

امتحانات پایه نهم و دوازدهم 
حضوری برگزار می شود

خبر

آموزش و
پرورش 

خبرخبرخبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: افزایش تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا، گرما، نبود اینترنت و محرومیت 
آموزش دانش آموزان جنوب کرمان را 
سخت کرده است.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از کرمان، احمد اسکندری نسب 
در ستاد استانی مدیریت ویروس کرونا 
محمدصادق  حضور  با  که  کرمان  در 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  بصیری 
اجتماعی استانداری کرمان و حمیدرضا 
رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه 
به تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس 
کرونا آموزش های فضای مجازی برای 
دانش آموزان راه اندازی شد.وی با بیان 
اینکه به دنبال ارتباط دو سویه دانش آموز 
و معلمان بودیم شبکه شاد نیز راه اندازی 
شد و پیامدهای خوبی داشت گفت: ۶۰ 
درصد دانش آموزان در استان کرمان از 
طریق پیام رسان شاد آموزش های الزم را 
دیدند.مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کرمان با اشاره به اینکه از ۲7 اردیبهشت 
نیز مدارس استان بازگشایی شدند افزود: 
در طول هفته گذشته حدود ١۵ درصد 
از دانش آموزان استان کرمان در مدارس 
حاضر شده و رفع اشکال داشته اند.وی 
با بیان اینکه هفته گذشته و این هفته با 
تشکیل شورای مدرسه و تشخیص این 
شورا امتحانات مدارس برگزار خواهد 
شد گفت: هنوز برنامه ای برای برگزاری 
امتحانات پایه نهم به استان ابالغ نشده 
است.اسکندری نسب با اشاره به اینکه در 
شهرهای جنوبی استان کرمان ابتالی 
به ویروس کرونا افزایش پیدا کرده است 
افزود: از طرف دیگر گرمی هوا نیز شرایط را 
برای حضور دانش آموزان سخت تر می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
ادامه داد: از طرف دیگر در شهرستان های 
جنوبی استان کرمان دسترسی به اینترنت 
سخت بوده و از سوی دیگر محرومیت مردم 
به گونه ای است که استفاده از فضای مجازی 

برای آموزش دانش آموزان سخت تر است.

بهره برداری از پروژه 
پخش سیالب در فاریاب

پـروژه پخش سـیالب سـایت شـماره 
۲ حـوزه آبخیـز شـهری فاریـاب بـا 
اعتبـاری بالغ بـر ١۲ میلیـارد و ١۰۹ 
ز محـل اعتبـارات  میلیـون ریـال ا
 ۹7 سـال  ملـی  توسـعه  صنـدوق 
و ۹۸ بـه بهـره بـرداری رسـید.بهره 
بـرداری از پـروژه پخـش سـیالب در 
فاریاببـه گـزارش خبرنـگار گـروه 
اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان از کرمـان، حمـزه احمـدی، 
مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
جنـوب کرمـان در حاشـیه مراسـم 
بهـره بـرداری از پروژه پخش سـیالب 
در فاریـاب گفـت: امـروزه اهمیـت و 
نقش ویـژه پروژه هـای آبخیـزداری و 
آبخوانـداری بـر هیـچ کـس پوشـیده 
ز محـل  نیسـت، در همیـن راسـتا ا
ملـی  توسـعه  صنـدوق  اعتبـارات 
اعتبـارات خوبـی بـرای اجـرای ایـن 
پروژه هـا در نظر گرفته شـده اسـت.او 
مسـاحت مجمـوع حوزه هـای آبخیـز 
جنـوب کرمـان را ٣ میلیـون و ۶۰۰ 
هزار هکتار دانسـت و افـزود: عملیات 
اجرایـی طرح هـای حـوزه آبخیزداری 
از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه 
ملـی بـر اسـاس یـک برنامـه مـدون 
در حـال انجـام اسـت.احمدی تصریح 
کرد: پروژه آبخیـزداری و آبخوانداری 
حـوزه آبخیـز شـهری فاریاب شـامل 
عملیـات پخـش سـیالب خاکـی بـه 
حجـم 7۰ هـزار و ۸١۹ متـر مکعب با 
سـرریز سـنگی مالتی به حجـم هزارو 
۸۶۸ مترمکعـب اسـت کـه امـروز بـه 
بهـره بـرداری رسـید.او بیان داشـت: 
میـزان اعتبـار مصـوب ایـن پـروژه 
بیـش از ١۲ میلیـارد و ١۰۹ میلیـون 
ریـال از محـل اعتبـارات صنـدوق 
توسـعه ملـی سـال ۹7 و ۹۸ اسـت.

مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
جنـوب کرمـان، هـدف از اجـرای این 
پـروژه را کاهـش خطـر بروز سـیالب 
هـا، تغذیـه سـفره های آب زیرزمینی، 
آبدهی قنوات و چشـمه ها، پیشگیری 
و  خشکسـالی  ثـرات  ا کاهـش  و 
جلوگیری از فرسـایش خاک دانسـت.

احمـدی تصریـح کـرد: طرح هـای 
آبخیـزداری و آبخوانـداری اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان شـامل عملیـات مکانیکـی، 
بیومکانیکـی، بیولوژیکـی و مطالعـات 
در ۴۲ حـوزه آبخیـز در حـال اجـرا و 

بهـره بـرداری اسـت.

از سوم تا ١۰ خرداد ماه، هفته بدون 
دخانیات نام گرفته است و تالش برای گزارش

کاهش مصرف آن عالوه بر چاپ عکس 
ریه سیاه و از بین رفته، روی بسته های سیگار، نیاز به عزم 
ملی داشته و دارد، در سال گذشته تولید سیگار در ایران 
افزایش چشم گیری داشته است و به گفته رئیس مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای اولین بار در 
سال گذشته، تولید محصوالت دخانی )سیگار ( در کشور 
به مرز ۵۵ میلیارد نخ رسید. عالوه بر تولیدات داخلی  
طبق برآوردهای صورت گرفته قاچاق سیگار در کشور، 
ساالنه  حدود ١۰ الی ١۵ میلیارد نخ است. این در حالی 
است که به گفته بسیاری از کارشناسان مالیات بر این 
کاال بسیار کمتر از آن قدری است که باید باشد، در نتیجه 
به راحتی مصرف باال می رود. در کشور ما از ۲۰ درصد 
خرده فروشی دخانیات، مالیات اخذ می شود؛ در 
حالی که طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی باید این 
عدد به 7۵ درصد خرده فروشی افزایش پیدا کند و 
همچنین طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، یکی از 
بهترین راه ها برای کاهش مصرف دخانیات، به ویژه در 
میان نوجوانان و جوانان، وضع مالیات سنگین بر تنباکو 
و سیگار است. افزایش مالیات بر تنباکو که منجر به 
افزایش قیمت سیگار  نیز می شود ، می تواند تا ١۰ درصد 
مصرف سیگار را کاهش دهد، اما تنها در ٣۲ کشور جهان 
از قانون وضع مالیات سنگین بر دخانیات استفاده 
می شود و به گفته بسیاری از کارشناسان ایران جز این 
کشور ها نیست، این درحالیست که طبق اعالم 
مسووالن وزارت بهداشت، ساالنه ١۰۰ هزار میلیارد 
تومان ضرر ناشی از مصرف سیگار به کشور  وارد می 
شود، که ٣۰ هزار میلیارد تومان آن جهت درمان 
بیماری های ناشی از دخانیات و7۰ هزار میلیارد آن 
مربوط به هزینه های ناشی از غیبت از کار، ناتوانی و مرگ 

زودرس است.
 کاهش سن مصرف سیگار

مرتضی مالزاده دکترای علوم آزمایشگاهی در مورد 
مصرف دخانیات به کاغذ وطن می گوید:  از زمان کشف 
توتون و تنباکو و رونق گرفتن صنعت دخانیات، همواره 
این مساله مطرح بوده که میزان تاثیر مصرف دخانیات 

بر سالمت انسان تا چه حد می باشد. دیری نپایید که  
شیمیدانان بسیاری بر مضر بودن ترکیبات موجود در 
دخانیات صحه گذاشتند و آن را برای سالمتی پرخطر 
اعالم کردند. با این وجود، به دلیل فشارهای مافیای 
سیگار، و سود آور بودن این صنعت،  تولید و مصرف 
گسترده اشکال مختلف دخانیان در سراسر جهان، نه تنها 
افزایش یافته بلکه سن مصرف آن نیز کاهش یافته است و 
به ویژه سیگار را به یکی از بزرگترین خطرات بهداشتی در 
سراسر جهان بدل کرده است.مالزاده می گوید: دخانیات 
به ویژه سیگار، حاوی ترکیبات سمی و خطرناکی هستند 
که مهمترین آنها عبارتند از: نیکوتین،هیدروژن سیانید،ف
رمالدهید،سرب،آرسنیک،آمونیاک،ترکیبات رادیواکتیو 
همچون اورانیوم،بنزن،مونوکسید کربن،نیتروزآمین 
ها.تاثیرات منفی که هر یک از این مواد بر سالمت فرد 
دارند، به اشکال مختلف و توسط محققین بی شماری 
به اثبات رسیده است، باعث شده دخانیات همچنان 
به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر نوع بشر 
معرفی شود. مالزاده اثرات مصرف دخانیات بر سالمتی 
انسان را این چنین بیان کرد: دستگاه تنفس،بی شک 
سیستم تنفس بیشترین آسیب را در نتیجه مصرف 
دخانیات متحمل می شود. سموم شیمیایی موجود 
در دود سیگار و سایر دخانیات، عالوه بر صدمات به 
پارانشیم ریه و مجاری تنفسی، زمینه را برای ابتالی 
فرد به سرطان ریه را فراهم می کند. مطالعات نشان 
می دهد که سیگار،مهمترین عامل زمینه ساز برای ابتال 
به تومورهای ریوی است.فیبروز ریوی از دیگر صدمات 
جبران ناپذیری است که می تواند در افراد سیگاری، 
به خصوص در سنین میانسالی، مشاهده شود. در این 
حالت، دستگاه تنفس بیشتر توان عملکردی خود را 
از دست می دهد.از دیگر عوارض مصرف دخانیات در 
دستگاه تنفس می توان به افزایش حساسیت به عوامل 
بیماری زا، همچون ویروس های خانواده کرونا، قارچ 
های بیماریزا و میکروب سل اشاره کرد.  تاثیر بعدی بر 
سیستم عروقی است،سموم و مواد شیمیایی موجود در 
دود سیگار و دیگر دخانیات، می تواند تشکیل رادیکال 
های آزاد را در خون افزایش دهد. این رادیکال های 
آزاد ممکن است در عروق مختلف رسوب کرده و باعث 
تشکیل پالک های عروقی شوند. نتیجه ایجاد چنین 
پالک هایی بروز پدیده تصلب شرایین یا آترواسکلروز 
است که می تواند عوارض خطرناک و جبران ناپذیری 
برای ارگان های حیاتی همچون قلب، مغز و کلیه ها 

به دنبال داشته باشد. شواهد علمی نشان می دهد که 
بیماری های قلبی و عروقی، انفارکتوس )سکته( مغزی 
و اختالل در عملکرد کلیه ها در افراد سیگاری مکررا 
گزارش شده است. به گفته  این کارشناس، طبق آمار 
سازمان بهداشت جهانی، ساالنه حدود ۸ میلیون نفر در 
سراسر جهان در نتیجه عوارض ناشی از مصرف توتون و 
تنباکو فوت می کنند. از این تعداد حدود ۲/١ میلیون 
نفر افرادی هستند که خود مصرف کننده نیستند ولی 
در تماس نزدیک با افرادی مصرف کننده قرار دارند. این 
آمارهای هولناک، اهمیت تغییر در سبک زندگی و ترک 

سیگار را به وضوح نشان می دهد.
 قربانیان دود دست دوم دخانیات

در کنار آسیب هایی که  مصرف دخانیات برای مصرف 
کننده دارد باید به تاثیرات سویی که  بر اطرافیان 
مصرف کنندگان  نیز توجه شود ، همان قربانیان دود 
دست دوم، مواجهه با دود دخانیات می تواند مهم ترین 
عامل در ایجاد، سندرم مرگ ناگهانی نوزادان باشد 
و زنان و کودکان بیشترین قربانیان مواجهه با دود 
دست دوم هستند. این مواجهه ناخواسته می تواند، 
باعث بروز بیماری هایی مانند عفونت گوش میانی، آسم 
و خس خس سینه شود، این مواجهه ناخواسته یکی از 

تلخ ترین آسیب های دخانیات به جامعه است.
ترک سیگار و تغییر در سبک زندگی

اما این وابستگی به مصرف دخانیات که یکی از 
شدیدترین وابستگی های سوء مصرف مواد است و 
بعد از اندک زمانی، مصرف کننده آن چنان درگیر آن 
می شود که توان ترک  آن را از دست می دهد، بر اساس 
نظر روانشناسان وابستگی روانی به مصرف سیگار یکی 
از شدید ترین اعتیادها است که  ترک آن، هم به مدت 
زمان بیشتری نیاز دارد و هم احتمال شکست و بازگشت 
مصرف در این ترک بسیار باال است، هم زمان با ترک 
سیگار، مصرف کننده باید مورد حمایت های روانی هم 
از سوی خانواده و هم مشاور قرار بگیرد تا درصد موفقیت 
در ترک اعتیاد باال برود، خضوعی روانشناسی است که 
در این باره به کاغذ وطن می گوید: برای اینکه یک فرد 
سیگاری، بتواند سیگارش را ترک کند باید ابتدا بیاموزد 
که جور دیگری زندگی کند چون سیگار کشیدن به 
دلیل اینکه ممنوعیتی در سطح جامعه ندارد به راحتی 
می تواند تبدیل به  یک رفتار و یک سبک زندگی شود 
و تغییر سبک زندگی ای ای که ممنوع هم نیست، کار 
آسانی نبوده و به نوعی فردی که مصرف مداوم و روزانه 

دارد، باید دست به تغییر جهان بینی خودش بزند.

خطرکرونابیخگوشسیگاریها
یکی از عوارض مصرف دخانیات، افزایش حساسیت به عوامل بیماری زا، همچون ویروس  کرونا مضر است 

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

تحقیقات نشان می دهد که 
ویروس کرونا می تواند تا ۹۶ کرونا

ساعت روی صفحه نمایش 
گوشی  تلفن همراه زنده بماند.به گزارش 
خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی 
باشگاه خبرنگاران جوان، سرعت شیوع 
ویروس کرونا بسیار باالست، خوشبختانه 
بهترین راه جلوگیری از شیوع این ویروس 
انجام دادن اقدامات ساده بهداشتی است که 
عبارتند از رعایت بهداشت عمومی، شستن 
دست ها به مدت ۲۰ ثانیه، هنگام سرفه و 
عطسه جلوی بینی و دهان را پوشاندن و 
همچنین خودداری کردن از تماس با افراد 
مشکوک و مبتال به کووید ١۹.ررودرا 
چاناپاناور، ایمنولوژیست و پژوهشگر در 
مرکز علم سالمت در دانشگاه تنسی آمریکا 
که درباره ویروس کرونا تحقیق کرده، 
روی  می تواند  ویروس  این  می گوید: 
سطوحی همچون صفحه نمایش موبایل ها 
تا ۹۶ ساعت یا ۴ روز در دمای طبیعی اتاق 
زنده بماند.این یافته ها با اطالعات ویروس 
سارس سال ۲۰۰٣ نیز شباهت دارد و 
سازمان جهانی بهداشت نیز صحت این 
مطلب را تایید کرده است.این دو ویروس که 
از خانواده کروناویروس ها هستند از لحاظ 
ژنتیکی بسیار شبیه به هم  هستند، هر دو از 
راه تنفس منتقل می شوند و دارای یک 
رشته ماده ژنتیکی به نام RNA بوده و 
همچنین پروتئین هایی از پوست شان بیرون 
زده است.در هنگام استفاده از تلفن های 
همراه باید بسیار دقت کنید، چون اگر فردی 
هنگام رفت و آمد از طریق وسایل حمل 
ونقل عمومی اجتماعی، در نزدیکی شما 
عطسه یا سرفه کند ویروس کرونا به راحتی 

می تواند بر روی تلفن همراه شما بنشیند و 
شما سهواً این ویروس را لمس کنید و سپس 
دهان یا بینی خود را لمس کرده، در نتیجه 

بیمار شوید.
افراد روزانه 2۶۰۰ بار گوشی خود را 

لمس می کنند
بیشتر افراد در طول روز چندین بار صفحه 
نمایش گوشی و صورت خود را لمس 
می کنند. براساس مطالعه ای که شرکت 
تحقیقاتی داسکوت Dscout بر روی 
۹۴ فرد انجام داد، مشخص شد که یک 
فرد متوسط روزانه ۲ هزار و ۶۰۰ بار گوشی 
تلفن همراه خود را لمس می کند.در مطالعه 
دیگری از محققان دانشگاه نیو ساوت ولز در 
استرالیا که بر روی ۲۶ دانشجوی دانشگاه 
تحقیق کردند، نشان داد که افراد در طول 
ساعت بیداری حدود ۲٣ بار در ساعت 
)٣۶۸ بار( در زمان بیداری، صورتشان را 
لمس می کنند.وجود ویروس ها و باکتری 
بر روی صفحه نمایش تلفن های همراه و 

سایر سطوح به مدت چند ساعت الی چند 
روز موضوع جدیدی نیست، اما دانستن این 
موضوع که این ویروس ها در کجا زندگی 
می کنند، الزم است.چگونه صفحه نمایش 
تلفن همراه خود را ضدعفونی کنیم؟ بنابر 
توصیه شرکت اپل، خوشبختانه یک راه حل 
آسان برای از بین بردن ویروس و باکتری ها 
موجود روی صفحه نمایش تلفن های همراه 
وجود دارد، آن هم ضدعفونی کردن سطوح 
تلفن با پارچه میکروفیبرکمی مرطوب و یا 
آغشته به آب صابون است.همچنین برای 
ضدعفونی کردن صفحه نمایش تلفن های 
همراه خود می توانید از دستمال مرطوب 
آرایشی، دستمال مرطوب کودکان و یا 
محلول نصف آب نصف الکل استفاده کنید، 
اما در ضدعفونی کردن تلفن های همراه 
خود باید مراقب المپ های آن ها باشید.به 
یاد داشته که با ضدعفونی کردن تلفن های 
همراه می توان ویروس های موجود بر روی 
آن ها را از بین برد و جای هیچ نگرانی نیست.

مرکز آمار شــنبه ســوم خــرداد جزئیات نرخ 
تورم در اســتان های مختلف را منتشــر کرد. 
براساس اعالم مرکز آمار؛ استان های هرمزگان 
و آذربایجان غربی به ترتیــب با ٣۰.۵ و 7.١٣ 
درصد بیشــترین و کمترین نرخ تــورم را در 
اردیبهشت امسال داشتند.بر اساس این گزارش 
از میان ٣١ استان کشور ١۶ استان دارای نرخ 
تورم کمتر از کل کشــور هستند که نام کرمان 
در میان آنها نیســت.در اردیبهشت ماه ١٣۹۹ 
عدد شــاخص کل برای خانوارهای کشــور بر 
مبنای سال ۹۵، به ۲١۰ رســید که نسبت به 
ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش نشــان می دهد. در 
این ماه )اردیبهشت( بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشــور مربوط به اســتان بوشهر با 
۴.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰.۶ درصد 
افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای کشور ۲١.۰ درصد است.تورم 
نقطه به نقطه بــرای خانوارهای کرمانی هم به 
میزان میانگین کشــور ۲١ درصد اعالم شــده 
است.بدین ترتیب در بین ٣١ استان اعالم شده 
از سوی مرکز آمار ایران کرمان در رتبه هشتم 
نرخ تورم تقطه به نقطه نســبت به ماه قبل قرار 
دارد.بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به استان هرمزگان )٣۰.۵ درصد( در رتبه اول 
و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی 
)١٣.7 درصد( که در رده آخر اســت. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به اردیبهشــت ماه ١٣۹۹ 
برای خانوارهای کشــور به عــدد ۲۹.۸ درصد 
رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان ایالم )٣۵.۸ درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان های آذربایجان غربی و فارس )۲۶.۵ 
درصد( است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری
اما کرمان در تــورم نقطه به نقطــه خانوارهای 
شــهری رتبه هفتم را با ۲۲.٣ درصد از آن خود 
کرده اســت. یعنی از میانگین کشوری هم یک 
درصد بیشتر بوده است.بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهای شــهری مربوط به اســتان 
هرمزگان )۲۹.۸ درصــد( و کمترین آن مربوط 
به استان آذربایجان غربی )١٣.۴ درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 
١٣۹۹ برای خانوارهای شــهری به عدد ۲۹.7 
درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان ایالم )٣۵.۴ درصد( و کمترین 
آن مربوط به استان فارس )۲۵.٣ درصد( است.
در اردیبهشت ماه ١٣۹۹ عدد شاخص کل برای 
خانوارهای روســتایی عدد ١،۲١7 را نشان می 
دهد که نســبت به ماه قبل ١،۲ درصد افزایش 
داشته است.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 

خانوارهای روســتایی مربوط به استان بوشهر با 
۴،۵ درصد افزایــش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اســتان چهارمحال و بختیاری با ۲،۰ 
درصد افزایش میباشــد. درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای روستایی ٣،١۹ درصد 
میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به استان هرمزگان )١،٣۲درصد( و کمترین آن 
مربوط به استان کردستان )7،١٣ درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 
١٣۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد ٣۰,۸ 
درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان ایالم )۴،٣7 درصد( و کمترین 
آن مربوط به اســتان آذربایجــان غربی )۶,۲۵ 
درصد( است.اما کرمان وضعیت بهتری را دارد. 
میانگین نرخ تــورم نقطه به نقطــه خانوارهای 
روستایی در کل کشــور به ١۹،٣ درصد رسیده 
است. که در کرمان خانوارهای روستایی با ١7.۹ 

در نیمه پایینی جدول در رتبه ۲۰ قرار دارد.

عمرطوالنیویروسکرونارویصفحهگوشیهمراهکرماندرمیانهجدولنرختورم

رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت گفت: از ابتداي آذر ماه سال جاري 
تاکنون ۲ هزار مورد بازدید بهداشتي از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایي و 
اماکن عمومي توسط کارشناسان بهداشت محیط این شهرستان انجام 
گرفته است.رضا محمودي شامگاه جمعه با حضور در غرفه خبرگزاري 
جمهوري اسالمي در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این بازدیدها ۲۰ 
مرکز عرضه مواد غذایي پلمپ و 7۸ مرکز دیگر اخطار دریافت کردند که 
در صورت برطرف نکردن نقص این مراکز پلمپ خواهند شد.وي ادامه داد: 
تعطیلي این مراکز در زمینه انجام تخلف هاي بهداشتي، پس از چندین 
بار بازدید و ارائه اخطار به متصدي مرکز، با دستور مقام قضایي انجام 
گرفته است.وي تصریح کرد: در این برنامه ضربتي که از سوي کارشناسان 
بهداشت محیط مرکز بهداشت در حال انجام است، نانوایي ها، رستوران ها، 
ساندویچي ها، فست فودها، بستني فروشي ها و آبمیوه فروشي ها مورد 
بازدید و بررسي قرار مي گیرند که در صورت مشاهده تخلف هاي بهداشتي، 
برخورد قانوني انجام مي شود.رئیس مرکز بهداشت ضمن قدرداني از 
همکاري دادستان جیرفت در زمینه حساسیت به مسائل بهداشتي و 
سالمت مردم، اظهار داشت: مرکز بهداشت، ضمن احترام و در نظر گرفتن 
حقوق متصدیان و مدیران مراکز تهیه و توزیع موادغذایي، در راستاي حفظ 
و ارتقاي سالمت شهروندان تالش مي کند.محمودي گفت: شهروندان در 
صورت مشاهده تخلف هاي بهداشتي از مراکز تهیه و توزیع موادغذایي، مي 
توانند در طول شبانه روز با سامانه ١۹۰ و تلفن ۴٣۲١۸۵١۲تماس گرفته 
و گزارش خود را اطالع دهند.وي افزود: تمامي فروشندگان موادغذایي که 
ارتباط مستقیم با سالمت مردم دارند، اخطار هاي بهداشتي را جدي بگیرند 

و براي رفع نقص مشکل هاي بهداشتي واحد خود تالش کنند.

گزارش
کرمان نو

2 هزار مورد بازدید از مراکز عرضه 
مواد غذایي جیرفت انجام شد

کرونا آموزش دانش آموزان 
جنوب کرمان را سخت تر کرد

ساالنه حدود ۸ میلیون نفر در سراسر جهان در نتیجه عوارض مصرف دخانیات می میرند

شاخص قیمت کل کاالها و خدمات مصرفی

مجید گیالنی که در طول ۱۰ ســال خدمت بیش از ۵۰۰ نفر بیمار در فهرست انتظار را با گرفتن رضایت از 
خانواده ها برای اهدای عضو در کرمان و انتقال بعضی بیماران به  شیراز  به زندگی برگردانده روز دوشنبه 
در گفت و گو با ایرنا افزود: اهدای عضو شخصی که به دلیل حوادثی دچار مرگ مغزی شده با اینکه بسیار 
چه برای ما و چه خانواده باعث تاسف است اما با رضایت خانواده میشود منجر به ادامه زندگی افرادی شود 
که برای زنده ماندن نیاز به پیوند یک عضو دارند.وی با بیــان اینکه برای انجام پیوند و اهدای عضو هیچ 
هزینه ای از هیچکدام از خانواده ها گرفته نمیشود ،گفت: مسائل شرعی در این راستا حل شده  و مشکلی 
ندارد و تمامی این کار تنها در راه رضایت خداوند متعال انجام می شود و هیچ هزینه های نه به خانواده های 

اهدا کننده و نه به بیمارستان برای پیوند اعضاء پرداخت نمیشود.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139460319012001869 -هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضی خانـم زهرا عضدی فرزند غالمعباس بشـماره 
شناسـنامه 54صادره از سـیرجان در سه دانگ مشـاع از ششدانگ 
یـک بـاب خانه به مسـاحت 200 متر مربـع از پـالک 283 فرعی از 
588 اصلـی واقـع در اباده خیابان تخت جمشـید بخش 36کرمان 
خریـداری از مالک رسـمی اقـای محمد علی یزدانـی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن 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 صورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 748
 تاریخ انتشار نوبت اول:9/3/6

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  اول  -هیـات  شـماره139460319012001868  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مجید مـددی زاده 
فرزنـد شـکراله بشـماره شناسـنامه 914صـادره از بافـت در سـه 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت 200 متر 
مربـع پـالک 283 فرعـی از 588 اصلـی واقـع در آبـاده خیابـان 
تخت جمشـید بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 
محمـد علـی یـزدی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 747- تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/3/6-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  دوم  -هیـات  شـماره139960319012000137  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای منصـور خالقی نژاد 
فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 3850 صادره از سـیرجان در یک 
مغـازه به مسـاحت 18/26مترمربع  پـالک 2353 اصلی واقع در 
خیابان شـهدا بخش 35 کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای 
محمـد علـی شـاه اسـماعیلی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیت صـادر خواهدشـد . م الف 705
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای 
قانـون  موضـوع  اول  -هیـات  شـماره1397603190120015445 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیـد ملک شـاهی فرزند 
محمـود بشـماره شناسـنامه 13339صـادره از سـیرجان در یـک 
قطعـه باغ بـه مسـاحت 25040/96متر مربع پـالک 1807 اصلی 
واقـع در اراضـی فیـروز اباد قهسـتان بخـش 38کرمـان از مالک 
رسـمی اقای رجبعلـی بشـیری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 707
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  دوم  شـماره139860319012003081-هیات  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمـد زلفی پاریزی 
فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 1918 صـادره از در یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 156/40مترمربـع پـالک 629اصلـی واقع در 
آبـاده شـهرک امیرالمومین بخـش 36کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای اکبـر امجـدی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 749
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی-اگهی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی 
موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860319008002679 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای محمدحسـین یزدانپناه فرزند 
جـواد بـه شـماره شناسـنامه 932 در یـک بـاب خانه به مسـاحت 
120 مترمربـع از پـالک 6439 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار جنـت 
کوچـه 15 خریداری از مالک رسـمی آقای جواد یـزدان پناه محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/الف 31
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/6

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای علـی احمـدی اسـمعیل آبـادی مالـک ششـدانگ اعیـان پـالک 7377 فرعـی از 18867 اصلـی 
واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان که سـند مالکیـت آن در دفتر 257 صفحه 439 به شـماره ثبـت 44000  
و شـماره چاپـی 984437 ج 91 صـادر و تسـلیم گردیـده، سـپس برابـر خالصه سـند شـماره 14875 _ 
1393/11/30 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 140 شـهر زرنـد در قبـال مبلـغ 283934521 ریـال در رهـن بانـک 
مسـکن مرکـزی قـرار گرفته اسـت ضمـن ارائه دو برگ استشـهادیه تصدیق شـده مدعی اسـت که سـند مالکیت 
فـوق بعلـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نمـوده لذا باسـتناد تبصره یک مـاده 120 
اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک فوق الذکر می باشـد کـه در این اگهی ذکـر نگردیده و یا مدعی وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان 
زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه تسـلیم نماید در غیـر این 
صـورت پـس از اتمـام مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. م الـف 38- تاریخ 

انتشار:سه شـنبه 1399/3/6
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319012003451-هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احمد عظیم نژاد فرزند قنبر بشـماره شاسـنامه 77 صادره از سـیرجان در یک قطعه خانه و باغچه  به مسـاحت9621مترمربع 
پـالک 239اصلـی واقـع در اراضـی یحیـی اباد بلـورد بخـش 39 کرمان خریـداری از مالک رسـمی خانم پوران اسـفندیارپور 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 702-تاریخ انتشـار نوبت اول:99/3/6-تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده غیرمنقول نوبت اول 
در پرونـده اجرایـي کالسـه 981892 شـعبه دوم اجـراي احكام كيفري دادسـراي عمومـي و انقالب 
کرمـان، درنظـر اسـت يـک بـاب منـزل مسـکوني بـه نـام خانـم زهـرا عسـکري بـه شـماره پـالک 
ثبتـي 4283 فرعـي از 3968  اصلـي واقـع در بخـش 2کرمـان بـه مسـاحت حـدود 264 متـر 
مربـع بـه ادرس کرمـان . کرمـان خیابـان دسـتغیب کوچـه 53 درب هشـتم بـه مبلـغ 5/200/000/000 ریـال 
) پانصـد و بیسـت میلیـون تومـان ( بـراورد قیمـت گردیـده کـه از طریـق مزایـده بفـروش برسـد؛ جلسـه 
مزایـده در مـورخ 1399/2/24 راس سـاعت 10 صبـح در محـل شـعبه دوم اجـرای احـکام کیفری دادسـراي 
عمومـي کرمـان و بـا حضـور نماینـده محتـرم دادسـتان برگـزار مي شـود. عالقـه مندان بـه خريد مـي توانند 
تـا روز قبـل از جلسـه مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد و10 درصـد قیمـت مذكور را به حسـاب سـپرده دادسـرا 
100100004059012907640350 نـزد بانـك ملـي واریـز و فیـش آن را بـه همـراه پیشـنهاد كتبـي داخـل پاکت 
درب بسـته تحویـل ایـن اجـرا نماینـد. بدیهی اسـت شـخصي برنـده مزایده شـناخته مي شـود کـه باالترین 
قیمـت را در خواسـت نمایـد. و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط 

خواهـد شـد. م الف7
دادیار شعبه دوم اجرای احکام دادسراي عمومي و انقالب کرمان محمد غالمشاهي زار چوئي

اگهی حصر وراثت  
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه درخواسـت سـکینه بونگی نـژاد فرزند رسـتم به شـماره 
ملـی  شـماره  بـه  خالقپـور  حسـین  مرحـوم  وراثـت  حصـر  خواسـته  ملی53699929641بـه 
5369552088در یـک نوبـت در روزنامـه  چـاپ شـود تـا چنانچـه ورثـه دیگری یـا وصیت نامه 
ای در دسـت کسـی اسـت بـه ایـن شـورا مراجعـه کنـد در غیـر ایـن صـورت گواهـی حصـر وراثـت صـادر 
خواهـد شـد .ورثـه مرحـوم :1-سـکینه بونگـی نـژاد فرزند رسـتم به شـماره ملـی 5369919642)همسـر 
(2-سـتایش خالـق پـور فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی 5360625813فرزنـد 3-مریـم خالـق پـور 
فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی 3150804991فرزنـد 4-حمیـد رضـا خالـق پور فرزند حسـین به شـماره 
ملـی 5360780142فرزنـد 5-فاطمـه خالـق پـور فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی 5369921075فرزنـد 
6-ایمـان خالـق پـور فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی 536370407فرزنـد 7-محمـد خالـق پـور فرزنـد 
حسـین بـه شـماره ملـی 5369529523فرزنـد 8-علـی خالـق پـور فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی 

. 5369529515فرزنـد 
شورای حل اختالف بخش جازموریان .م الف ۸۷۶

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بـا توجـه بـا اینکه ششـدانگ پالک هـای ذیل بـه اسـتناد ارای هیات حـل اختالف ثبت 
شهرسـتان زرنـد در مالکیـت افـراد ذیل قرار گرفتـه و آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 
13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف منتشـر و در موعد مقـرر مورد واخواهـی قرار نگرفته 
اسـت و نیـاز به تحدیـد حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 1399/2/25 مالکین بدینوسـیله 
آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره 5 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدید حدود از سـاعت 8 
صبـح روز یکشـنبه مورخـه 1399/4/1 در محـل شـروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسـیله به مالک 
یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبه مذکـور اخطار می گـردد در موعد مقـرر در این آگهـی در محل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالـک انجام و 
چنانچـه کـس یا کسـانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق مـاده 20 قانون 
ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا به 
این اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد ماده86 ایین 
نامـه ثبـت حداکثـر ظرف مدت یکماه پس از تسـلیم اعتـراض به اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت 
طـرح دعـوی بـه دادگسـتری ارائـه نماینـد بدیهی اسـت پـس از مضی مهلـت یاد شـده هیچگونه 

ادعایی مسـموع نخواهد بود.
1. پـالک 2611 فرعـی مفـروز و مجـزی از پالک هـای 1038 و 1039 فرعـی از 2 اصلی مورد تقاضای 
دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران با نمایندگـی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان_ مرکـز بهداشـتی درمانـی شـماره 2 شهرسـتان کوهبنـان )با معرفـی آقای 
حمیدرضـا تهامـی بعنـوان نماینده( ششـدانگ سـاختمان اداری واقـع در اراضـی ده ملک کوهبنان 

بخـش 16 کرمـان به نشـانی کوهبنـان بلوار امـام بمسـاحت 3978/6 مترمربع
2. پـالک 1623 فرعـی مفـروز و مجزی از پـالک 655 فرعی از 18 اصلی مورد تقاضای خانم فاطمه 
بابائـی فیروزآبـادی فرزند محمد ششـدانگ خانه واقـع در اراضی اپوروار کوهبنـان بخش 16 کرمان 

به نشـانی کوهبنان خیابان برهان الدین کوچه 20 بمسـاحت240/15 مترمربع
3. پـالک 1626 فرعـی مفـروز و مجـزی از 228 فرعـی از 18 اصلـی مـورد تقاضـای خانـم حمیـده 
رشـیدی شـعبجره فرزند اسـدهللا ششـدانگ خانه واقع در اراضی اپوروار کوهبنان بخش 16 کرمان 

به نشـانی کوهبنان بلـوار آزادی کوچـه 30 بمسـاحت 2364/40 مترمربع.
 م الف 39-تاریخ انتشار:  سه شنبه مورخه 1399/3/6

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139960319008000009 هیـات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم نصـرت سـعیدی رشـک علیا 
فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 297 در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 299/29 مترمربـع از پـالک 7561 اصلـی واقـع در زرنـد 
20 متـری محـرم کوچـه شـهید علیزاده خریـداری از مالک رسـمی 
خانـم هایـده مهرابـی زاده هنرمنـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 29
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/6

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی فقدان سند مالکیت
عباسـی  حسـن  خانم/اقـای 
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  قرائـی 
استشهادیه از بشـر اسناد رسمی 
شـماره 46 سـیرجان مدعـی اسـت کـه 
سـند مالکیـت ششـدانگ پـالک 3685 
فرعـي از 2112 اصلـی واقـع در بخش 35 
کرمـان بنـام خانم/ آقای حسـن عباسـی 
و  صـادر  مالکیـت  سـند  و  ثبـت  قرائـی 
تسـلیم گردیده اسـت که بعلـت جابجایی 
مفقـود گردیـده لـذا بدسـتور تبصـره یـک 
اصالحـی مـاده 120 آیین نامـه قانون ثبت 
مراتـب جهـت اطـالع مـردم آگهـی مـی 
شـود تا هر کـس مدعی انجـام معامله یا 
وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد 

ظـرف مـدت
روزنامـه گواهـی  انتشـار  تاریـخ  از  10روز 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـليم دارد 
در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن 
سـند  واخواهـی  عـدم  و  قانونـی  مـدت 
مالكيـت المثنی بنام مالک صـادر خواهد 
انتشـار:99/3/6 الف750-تاریـخ  م  شـد./ 
محمدآرمانپور-رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیرجان 
از طرف غالمرضا افشون

فرماندار جیرفت با اشاره به افزایش شیوع کرونا در جیرفت گفت: تا پایان 
هفته تمامی دستگاه های اجرایی و بانک های جیرفت با یک سوم نیرو 
مشغول به کار می شوند.ابوذر عطاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح 
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در شهرستان جیرفت، اظهار کرد: 
مهمترین دلیل افزایش میزان شیوع ویروس کرونا در چند روز اخیر در 
جیرفت رصد، پایش و غربالگری بیماران است، به این معنا که ما یک قدم 
رو به جلو برداشته و شروع به غربالگری افراد مشکوک کرده ایم و در واقع ما 
به مردم مراجعه کرده و پایش انجام داده ایم.وی با اشاره به اینکه با توجه به 
شیوع ویروس کرونا در جیرفت تمامی ادارات و بانک ها در روز شنبه هفته 
جاری تعطیل شدند، اضافه کرد: تا پایان هفته نیز تمامی دستگاه های 
اجرایی و بانک ها با یک سوم نیرو مشغول به کار می شوند از طرف 
کارمندان دستگاه ها باید از ماسک و دستکش استفاده کرده و با حفظ 
فاصله اجتماعی خدمات ارائه کنند، ارباب رجوع نیز ملزم است که برای 
ورود به اداره مربوطه از دستکش و ماسک استفاده کند.فرماندار جیرفت 
با اشاره به سایر فعالیت های مقابله با ویروس کرونا در شهرستان جیرفت 
گفت: تمامی تاکسی های درون شهری باید از ماسک و دستکش استفاده 

کرده و در صندلی عقب خودرو نیز دو سرنشین سوار کنند.

ادامه حضور یک سوم کارمندان 
در ادارات جیرفت



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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هستی و نیستی 
رساله ای درباره هستی شناسی پدیدارشناسانه از نظر بسیاری 
از فیلسوفان و ناقدان مهم ترین کار فلسفی سارتر است.برخی 
آن را یکی از برجسته ترین آثار فلسفی سده بیستم دانسته اند. 
آندره گرز به درستی گفته که کتاب سارتر هدفی تازه در پیش 
رو داشت که حتی پدیدارشناسی آلمانی نیز به آن بی توجه مانده 
بود.سارتر می خواست پدیدارشناسی واقعیت ویژه آگاهی را 
بیان کند. خوانندگان به ویژه جوانان به کتاب توجه زیادی نشان 
دادند. روالن بارت نوشت که با خواندن این کتاب دنیایش عوض 
شد و رژیس دبره در مقاله ای به مناسبت مرگ سارتر نوشت: 
من در دهه ١۹۵۰ در دبیرستان تحصیل می کردم. یکی از انبوه 
دانش آموزان بودم که کتاب سارتر تکان شان داده بود. ژاک لکان 
که باورهای اش در بسیاری از مواضع فلسفی و برداش از علم و 
روش شناسی با عقاید سارتر فاصله زیادی داشت هستی و نیستی 
را متنی اساسی و یکه در تجزیه و تحلیل وجود خواند.با وجود 
این خود سارتر کم تر از یک دهه بعد از انتشار کتاب از آن فاصله 
فاصله گرفت و در بحث های فلسفی اش کمتر به آن بازگشت و 
حتی در ١۹۶۸ در گفتگویی اعالم کرد که این کتاب بیان یک 
فلسفه خرد باورانه  آگاهی است که دیگر کهنه شده است. هستی 
و نیستی پر فروش ترین کتاب فلسفه در فرانسه سده بیستم بود. 
تکامل آفرینده برگسون و واژه ها و چیزهای فوکو در مقام های 
بعدی قرار دارند.شهرت کتاب سارتر در سال های فوری پس از 
جنگ تا حدودی به خاطر نثر زیبای آن و استفاده از مثال هایی 

از زندگی هر روزه بود. 

من ترانه ۱۵ ساله ام
ترانه )ترانه علیدوستی(: خدایا هیچ وقت نفهمیدم چه جوری کمک کردی. 

چه جوریش را که دیگه خودت بهتر میدونی.

دیالوگ
پری ناز/پری ناز فیلمی به کارگردانی بهرام بهرامیان و نویسندگی بابک کایدان 
ساخته سال ١٣۸۹ است. این فیلم به مدت 7 ســال توقیف بود. دلیل توقیف 

کاراکتر اصلی فیلم با بازی فاطمه معتمدآریا بود.

فیلم
بازی هنوری/بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و در مقابل یکدیگر در دو صف 
قرار می گیرند. هریک از افراد برای خود نامی انتخاب می کند مانند: انار، سیب، 

انگور و … بعد نفرات اول هر دو صف به وسط می آیند...

بازی های محلی

و از میان تمام رفتن ها
بی رحم ترینش

رفتن
در بی خبری ست.....

امیر محمد مصطفی زاده

عکس: پگاه قدیری
بیتوجهیمردمجنوب

وافزایشخطرفاجعهکرونا

تسنیم / افزایش بی سابقه چند روز اخیر مبتالیان ویروس کرونا در جنوب استان کرمان 
و به تبع آن در شهرستان جیرفت نگرانی مردم و مسئوالن را در پی داشته به گونه ای که 
سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت این منطقه را بحرانی اعالم کرده است.به نظر می رسد 
این وضعیت حاصل غفلت مردم و مسئوالن اســت مردمی که به رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی مقید نیستند و هنوز هم ویروس کرونا را جدی نگرفته اند و مسئوالن هم نیز با 
عدم نظارت خود بر بازار و برگزاری مراسمات زمینه نادیده گرفتن پروتکل های بهداشتی 
را فراهم کردند.باوجود تأکید مرتب نهادهای بهداشــتی مبنی بر رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاه از ماسک و دســتکش در محیط های عمومی هنوز خیلی ها توجهی 
به این مساله ندارند و تمهیدات پیشگیرانه را نادیده می گیرند.این بی توجهی در جنوب 
استان کرمان به ویژه در شهرستان جیرفت موجب سیر صعودی آمار مبتالیان به ویروس 
کرونا شده است به گونه ای که آمار اعالمی چند روز اخیر دو یا سه برابر آمارهای گذشته 
است.شلوغی بازار بدون رعایت پروتکل های بهداشــتی، حضور در دورهمی ها و حتی 
مراسمات ختم و جشن های عقد و نامزدی و تولد آمار مبتالیان در این منطقه را روزانه 
افزایش داده که به نســبت جمعیت آماری این منطقه بسیار نگران کننده است.رعایت 
نکردن دستورالعمل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط برخی شهروندان 
را می توان نادیده گرفتن حقوق اجتماعی دیگر شهروندان مقید به رعایت پروتکل های 
بهداشتی دانست و ضرورت دارد در این شرایط مردم در حد نیاز و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی تردد داشته باشند.رضوان مهنی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از وضع 
موجود گفت: مردم اصال دســتورالعمل  های موجود را رعایت نمی کنند و مسئوالن هم 
نسبت به این وضعیت بی توجه بوده و نظارتی بر بازار ندارند.وی افزود: دیشب به داروخانه 
مراجعه کردم کارکنان داروخانه پروتکل های بهداشتی را اصال رعایت نمی کردند کارت 
تمام مردم مشتریان را گرفته و بدون هیچ گونه موارد بهداشتی کارت می کشیدند.زهرا 
مشایخی شهروند دیگری در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: مغازه دارها حتی ماسک 
هم نمی زنند و راحت با مشــتری ارتباط می گیرند گویی که کرونا را جدی نگرفته اند. 
خیابان ها مملو از جمعیت شده و انگار عید نوروز است و راهی وجود ندارد که حتی بتوان 
تردد کرد.محمد سعیدی شهروند دیگری افزود: دیشب همسایه ما جشن عقد داشتند 
این قدر شلوغ بود که تردد در منزل ما هم به مشکل خورد چه کسی باید جوابگو باشد.

وی عنوان کرد: اگر حتی یک نفر مورد مثبت در این جمع باشــد چندین نفر را گرفتار 
می کند و چه کسی می داند که فردا خانواده من هم گرفتار نشوند.ابوذر عطاپوروزیری 
فرماندار شهرســتان جیرفت نیز در گفت وگو با تســنیم گفت: مردم در بحث فاصله 
اجتماعی رعایت نمی کنند در حالی که باید احتیاط کنند چرا که ویروس کرونا شوخی 
بردار نیست.وی با اشــاره به اینکه آمار این منطقه بسیار باال رفته است، اظهار داشت: 
آمار باال دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بخاطر غربالگری دائم مأموران بهداشت است 
و تعداد زیادی از افراد شناسایی شده هیچ عالئمی ندارند و فقط بخاطر ارتباط با افراد 
کرونا مثبت از آنها آزمایش گرفته شده و این مهم باعث باال رفتن آمار این منطقه شده 
است.فرماندار شهرستان جیرفت بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد افراد مثبت اعالم شده 
به صورت سرپابی در منزل قرنطینه می شوند تا این ویروس به سایر افراد سرایت نکنند.
وی با بیان اینکه غربالگری موارد مشکوک و شناسایی بیماران مبتال به کووید ١۹ در 
جیرفت در نزدیکان مبتالیان به ویروس کرونا انجام شده است گفت: تالش ما بر این 
است که بیماران در مراحل اولیه ابتال شناســایی کنیم قبل از آنکه بیماری آنها حاد 
شود. عطاپوروزیری با اشــاره به تعطیالت چند روز اخیر و سفر به مناطق سردسیری 
گفت: نظارت بر بازار در مناطق سردسیری زیاد شده و به خاطر تعطیالت امکان دارد 
در این مناطق شلوغ شیوع ویروس را داشــته باشیم.اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی جیرفت نیز در گفت وگو با تســنیم با بیان اینکه در حال حاضر وجود موارد 
مثبت ســرپایی در آمار روزانه آخرین وضعیت بیماری کرونا نشان از پویایی سیستم 
بهداشت و درمان در بیماریابی دارد افزود: بیماریابی و شناسایی بیماران تشدید شده 
و در حال حاضر بیماریابی دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفت در مقایسه با قبل ۲ برابر 
افزایش داشته است.وی تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده این است که بیماران در 
مراحل ابتدایی و قبل از تشدید بیماری تشخیص داده می شوند و این تشخیص زود و 
به هنگام مانع سرایت بیماری به دیگران می شود.مکارم افزود: بیمارانی داریم که اگر 
مراقبت نشوند، احتمال دارد این بیماری منجر به مرگ آنها شود در واقع با بیماریابی 
جلوی راه انتقال و شــدت بیماری در مبتالیان را می گیریم.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر بیماری کرونا بومی اســت و انتقال به صورت محلی صــورت می گیرد، افزود: 
مردم باید مراقبت بیشــتری نسبت به گذشته داشته باشــند چرا که کرونا در کمین 
است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت یکی از دالیل افزایش آمار قرار گرفتن در 
فصل گرما و اســتفاده مردم از دستگاه های خنک کننده دانســت و گفت: چرا که در 

این محیط ها چرخش هوا وجود ندارد و این امر سبب انتقال بیشتر بیماری می شود.
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اتفاق

آرامگاه مشتاق علی شاه
گنبد مشتاقیه یا سه گنبدان با کاشی های آبی 

و سفید زیبایش از آثار اواخر دوران قاجار است 
که مقبره ی چند چهره ی مشهور کرمانی در 

آن قرار دارد.

خوشنویسی
خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا 
نوشتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که 
این فرایند توسط او انجام می گیرد خوش نویس نام دارد، به خصوص زمانی 

که خوش نویسی حرفه شخص باشد.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از اعطای تسهیالت به زندانیان 

نوشت.
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نتایج تست کرونا بازیکنان تیم مس کرمان اعالم شد.
kermane_no از صفحه

بازگشایی حرم مطهر رضوی
isna.news از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

َشو  ماه ُو  َرَمه  تیَگَره ُدمبال  َب  راِهن

َشو َدشِتن ُو چوپُن نَظری َور  َکِد  ماِهن

شاهی ُو َهَمش ِملک ُوَمَبر ُگوَده ُو  باال

یَه ُدهِت َشری داره نُمی َملَکه   نَخاِهن

ای بخِت بَد وِکَصه ِی چوپُن چه بگومی

ِمیلی َو َرِد َغمَزه ووِن  ُدخَتِر     شاِهن

لیکو َزنِه َسر کولِگ ُو تو دل ُخَو انالِه

َماُهم اگه دوِرن ولی عکسی تَِه چاِهن

موِد َشو ُو ُکرصوِک نگیِن َشِو  چارَده

مث پیچوِن َسربُشک نگار ُم َب داِهن

ای حال دل و ُغرصه ُم نادونه ِهچَکه

چشمون خدا دونه که شاهدَو گواِهن

صد تا تُف و لعنت بَِکنی َور َصَنمی که

ِمث ماِن ُجوالی َب میوِن نِِک    کاِهن

ِگر بوِده َرَمه َور َسِر چاُه و لَِو  تُشَنه

لَت ناَزنِه چوپُن بدونِه َوخِت پِگاِهن

شاعر : مهدی جاللی

         در توییتر چه می گویند؟

ادغام بانک های وابســته به نیروهای مســلح تا ده روز 
آینده

صدیقه کیانفر بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درگذشت.شرط اخذ چک از ثبت نام خودروها حذف شد.


