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 شماره فراخوان
 در سامانه ستاد 

خريد انواع تابلو  18-99
 توزيع و روشنايي

 8 آمپر 200تابلوتوزيع 

157،300،000 2099005630000001 

 18 آمپر 250تابلوتوزيع 
 18 آمپر 400تابلوتوزيع 
 26 آمپر100تابلوتوزيع
 2 آمپر 160تابلو توزيع 

 1 آمپر سه فيدره 630تابلو توزيع 
 1 فيدره 4آمپر  630تابلو توزيع

 1 آمپر 63تابلو روشنائي 

 

 
صفرهايي كه براي 
كاهش فشارهاي 
 رواني حذف

 !مي شوند 
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اي براي  بخشنامه

 فروپاشي
 بازار صادراتي 
 آهن اسفنجي 

 
ميليون  46كمك 

توماني به بيماران 
 نيازمند 
مبتال به كرونا در 
 كرمان

سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي  تومان 1000 -صفحه  4    2849شماره    

 و خاندان پاكش) ص(سالم و صلوات بر پيامبر اعظم

 روزنامه
 سال بيست و هفتم-هر بامداد در استان كرمان  

 )نوبت دوم(آگهي مزايده عمومي 
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واريز پنج درصد قيمت پيشنهادي متقاضي به حساب سپرده دهياري به شماره حسـاب  ـ تضمين شركت در مزايده ، 
 .مي باشد 0111020796007

 .مي باشد 99/2/25مورخه  12لغايت ساعت  99/2/7:  ـ مهلت زمان دريافت اسناد مزايده
 .مي باشد 99/2/28مورخه  12لغايت ساعت  99/2/13از تاريخ  :ـ مهلت زماني تحويل پيشنهاد

 .در محل دهياري مي باشد 99/3/1صبح روز پنجشنبه مورخه  10ساعت : ـ زمان بازگشايي پاكت ها
 .ـ دهياري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد

 .ـ هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد
 اويس محمدي -دهيار شرف آباد

 فروش دو قطعه زمين 

 رديف شرح مزايده كاربري متراژ وضعيت سند

 1 قطعه زمين مسكوني 264/60 تك برگ

 2 قطعه زمين مسكوني 263/59 تك برگ

رئيس اداره مبارزه بـا  :  سرويس خبر
هاي واگير وزارت بـهـداشـت،     بيماري

كمتـر  :  درمان و آموزش پزشكي گفت
از نيم درصد ايـرانـيـان تـاكـنـون بـه              

اند، بنـابـرايـن     ويروس كرونا مبتال شده
اي در كشور مطرح  موضوع ايمني گله

 .نيست
حسين عرفاني در گفت و گـو بـا          

ميزان بروز بيماري كوويـد  :  ايرنا افزود
در ايران اكنون حدود يك در هزار  19

براي ايمني گلـه   نفر است در حالي كه
اي يا ايمني انبوه كه برخي مطرح مـي    

درصد جـمـعـيـت        75تا  70كنند بايد 
آمار وزارت بـهـداشـت         . گرفته باشند

نشان مي دهد كه كمتر از يـك دهـم       
درصد از افراد جامعه به كرونا مـبـتـال      

اگر بخواهيم موارد خفـيـف    شده اند و
شناسايي نشده را هم در نظر بـگـيـريـم     
مي توانيم اين عدد را در پنـج ضـرب     
كنيم كه مي شود پنج در هزار يا نـيـم     
درصد جمعيت، پس حتي يك درصـد  
جمعيت كشور هم به ويروس كـرونـا     

 .مبتال نشده اند
بر اسـاس آخـريـن آمـار وزارت             

نـفـر    970هزار و  99بهداشت، تاكنون 
در كشور به طور قطعـي بـه ويـروس        

از ايــن   .  كـرونــا مــبــتــال شــده اســت       
به بـيـمـاري     نفر بر اثر ابتال 6340 تعداد

جان خود را از دسـت داده     19كوويد 
نفر نيز بهبود يـافـتـه       475هزار و  80و 
  .اند

رئيس اداره بيمـاري هـاي واگـيـر         
هـنـوز بـا      :  وزارت بهداشت ادامـه داد   

ايمني گله اي يا انبوه در ايران خـيـلـي    
عده اي از    بنابراين اينكه.  فاصله داريم

مردم فكر كنند ايمني پيدا كرده اند و   
مي توانيم وارد شرايط عادي زنـدگـي   

 .شويم درست نيست
اكنون با توجه به ايـنـكـه     :وي گفت

اين بيماري هنـوز واكسـن و داروي         

اختصاصي ندارد، ايمني انبوه هـم در      
جامعه ايجاد نشـده اسـت، اكـثـريـت          
قريب به اتفاق جامعه هنوز در معـرض  

حـتـي افـرادي كـه بـه             . خطر هستنـد 
ويروس كرونا مبتال شده اند نيز ممكن 

است دوباره مبتال شـونـد و احـتـمـال          
عفونت مجدد در افراد مـبـتـال وجـود       

زيرا در بدن برخي افرادي كه بـه  .  دارد
بيماري مبتال شده اند، مـمـكـن اسـت       

پادتن درست نشود، ضمن اينكه وجود 
 .پادتن نيز به معناي ايمني قطعي نيست

رئيس اداره بيمـاري هـاي واگـيـر         
با توجه بـه    :  وزارت بهداشت ادامه داد

احتمال عفونت و ابـتـالي مـجـدد بـه          
كرونا در افراد كمي كه مبتال شده انـد  
و اكثريت جامعه كه مـبـتـال نشـده و           
ايمني ندارند و همچنان بـه بـيـمـاري         
حساس هستند و با توجـه بـه ايـنـكـه          

واكسـن و داروي       19بيماري كوويد 
تنها راه پيش رو    اختصاصي هم ندارد؛

رعايت توصـيـه هـاي بـهـداشـتـي و              
 .پيشگيري است

وي در پاسخ به اين پرسش ايرنا كـه  
آيا ممكن است همـزمـان بـا واكسـن         
امسال آنفلوانزا كه حدود شهريـور بـه     
بازار مي آيد، واكسن بيماري كـوويـد   

هـنـوز   :  هم به بازار بيـايـد، گـفـت       19
در دنـيـا        19واكسن بيماري كوويـد    

 6توليد نشده، بعد از توليد آن هم بين   
ماه تا يكسال طول مي كشد تا به توليد 
انبوه برسد، بنابراين با توجه به شـواهـد   
موجود پاييز امسـال بـه واكسـن ايـن           
بيماري دسترسي نخواهيم داشت مگـر  

 .اينكه معجزه اي اتفاق بيفتد
عرفاني در پاسخ به اين پرسش كـه    
آيا امسال با توجه به همزماني ايـن دو      

بيماري در پاييز آيـا مـيـزان واكسـن           
آنفلوانزاي بيشتـري وارد مـي شـود،          

درخـواسـت واردات بـيـشـتـر           :  گفت
واكسن آنفلوانزا را به سازمـان غـذا و       
دارو داده ايم تا حداقل تعداد بيشـتـري   
از مردم نسبت به آنفلوانـزا خـيـالشـان       
راحت تـر بـاشـد و مـيـزان واردات              
واكسن آنفلوانزا را سازمان غذا و دارو 

 .اعالم مي كند
رئيس اداره بيمـاري هـاي واگـيـر         

واكســن :  وزارت بــهــداشــت گــفــت     
آنفلوانزا دو نـوع سـه ظـرفـيـتـي و                 
چهارظرفيتـي دارد كـه صـرفـا نـوع              

را پوشش مي دهـد   B و A آنفلوانزاي
هيچ يـك  .  و هيچ ربطي به كرونا ندارد

از انواع قديمي ويـروس كـرونـا نـيـز          
چـهـار   .  تاكنون واكسن نـداشـتـه انـد        

غير خطرناك ويـروس قـديـمـي          نوع
كرونا كه نيازي به واكسـن نـداشـت،        
سارس و مرس هم واكسـن نـدارنـد،        

 19كروناي جديد كه عامل كـوويـد       
هست هم كه تازه پيدا شده و واكسـن    

 .ندارد
عرفاني درباره داروهـاي مـوثـر در        
: درمان كرونا از جمله رمدسيور افـزود 

آمپول رمدسوير جزو داروهاي اسـت    
كه در كارآزمايي هـاي بـالـيـنـي در            

كشور مورد آزمايش قرار گرفته و بـه    
عنوان كار تحقيقاتي در حال بـررسـي     

هنوز نتايـج آن بـه صـورت           است اما
قطعي منتشر نشده است و هنـوز جـزو     

كشـور مـا      19پروتكل درماني كوويد 
 .نيست

هنـوز   19بيماري كوويد :  وي گفت
داروي اختصاصي ندارد اما براي موارد 
سرپايي داروي كلركين تـجـويـز مـي       
شود، براي مـوارد بسـتـري خـفـيـف           
كلركين را با كلترا مـي دهـيـم و در          
موارد شديد بستري در آي سي يو نيـز  
ممكن است داروي ريباويرين نيـز بـه     

 .اين تركيب اضافه شود
رئيس اداره بيمـاري هـاي واگـيـر         

 6تـاكـنـون      :  وزارت بهداشـت افـزود    
نسخه از دستورالعمل هـاي كشـوري       
تشخيص، مراقبت، كنـتـرل و درمـان        

را به جامعه پزشكي  19بيماري كوويد 
براي بخش دولـتـي وغـيـر دولـتـي،             
سرپايي و بستري ارائه كرده ايـم و بـا       
توجه به تجارب و دانش درمـان ايـن       
بيماري كه ممكن است هر روز تغيـيـر   
كــنــد در كــمــيــتــه عــلــمــي كشــور         

جديد بـررسـي مـي شـود و            تجارب
 .ممكن است اين پروتكل ها تغيير كند

 :رئيس اداره مبارزه با بيماري هاي واگير وزارت بهداشت 

 كمتر از نيم درصد ايرانيان
 به كرونا مبتال شده اند 

 
 
 

 
 

 ))ص(پيامبر اعظم (انّي بعثت معلّماً
 آموزگار محترمه سجادي سركار خانم 

  2پايه دوم دبستان پسرانه معلم ناحيه 
ضمن گراميداشت سالگرد شهادت فيلسوف عالي مقام، اسـتـاد شـهـيـد          

مرتضي مطهري و تبريك هفته تجليل از مقام شامخ و بـزرگ مـعـلـم،          
بدينوسيله از زحمات و تالشهاي خالصانه شما در انجام مطلوب وظـيـفـه    
سنگين خويش در سنگر تعليم و تربيت صميمانه تقدير و تشـكـر مـي          

 . اميد است پيوسته موفق و پيروز باشيد. نماييم 
همچنين فرصت را مغتنم شمرده و از زحمات دلسوزانه آقاي محي آبـادي  

كرمان ، معاونين مـحـتـرم و سـايـر           2مدير محترم  دبستان معلم ناحيه
همكاران تقدير و تشكر نموده و براي همگان از درگاه حضرت حق آرزوي 

 . سالمتي و توفيق داريم
 والدين اميرمحمد سلطاني نژاد 

 

 روزنامه
 نداي وحدت كرمان 

 اولين روزنامه
 اجتماعي ، فرهنگي ، تربيتي و سياسي 

 استان كرمان 
 1372سال :  تاسيس

فعاليت هاي كانون هاي 
مساجد كرمان در ماه 
 رمضان تشريح شد

مدير ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي و هـنـري مسـاجـد         :  سرويس خبر
استان كرمان ضمن تشريح فعاليت هاي مختلف فرهنگي در ماه مبارك رمضان 

فعاليت هاي ديگري نيز در دستور كار قرار دارد اما به دليل اينكه زمـان    :  گفت
پـس از مـاه       ...  برگزاري اين برنامه ها پس از ماه مبارك رمضان است، انشـاءا 

حجت االسالم مصطـفـي گـرجـي در جـمـع              .مبارك اطالع رساني مي شود
در قرن حاضر بشر خود را ماالمال از دانش هـايـي مـي      :  خبرنگاران اظهار كرد

داند كه انسان را از تاريكي رهسپار روشنايي كند و در اين راستا هر روز شاهد 
ارائه تكنولوژي هايي هستيم كه ذهن انسان ها را حيران مي كند و بشـر را بـه       
اين باور رسانده كه بهشت موعود را مي تواند بر روي زمين بنا كـنـد امـا آيـا         

 حقيقت چنين است؟
يكي از مسائلي كه در چند ماه اخير علم گرايي غرب مـدرن    :  وي ادامه داد

را زير سوال برد و ثابت كرد كه معلومات بشر در مقابل مجهوالت وي رنـگ    
مي بازد، شيوع ويروس كرونا است تاجايي كه برخي ار كشـورهـاي مـدعـي،       

گـرجـي   .داراي بدترين شرايط در ميان بسياري از كشورهاي جـهـان هسـتـنـد       
علي رغم همه اين مشكالت و تغييرات، آنچه كه جايگاه خود را :  تصريح كرد

از دست نداد و روز به روز ارزش خود را به دست آورد، وجـود مسـجـد بـه           
 .عنوان يك سنگر مستحكم در جامعه اسالمي است

شايد عده اي تصور مي كردند كه با تعطيـل شـدن نـمـاز و           :  وي بيان كرد
برنامه هاي ديني و عبادي در مساجد، اين سنگر الهي كاركرد خود را از دست 
مي دهد اما غافل از اينكه شرايط موجود، دريچه اي جديد بـر كـاركـردهـاي       
مسجد باز كرد و مساجد به محور و پايگاه هايي جهت توليد ماسك، دستكش 

مدير ستاد هماهنگي كانون ها .در جهت مقابله با ويروس كرونا شده است...  و 
در همين راستا، ستاد با مـحـوريـت      :  فرهنگي هنري مساجد استان كرمان گفت

مسجد اقدام به برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي در ايام كرونـا نـمـوده و        
يكي از فعاليت هايي است كه اين ستاد به دنبال برگزاري  » راهكار« طرح ملي 

هدف از برگزاري طرح، ايجاد و تقويـت  :  وي افزود.   آن در سطح استان است
نهضت خدمت رساني، تقويت بنيه ايمان، همدلي، كار و ايـثـار در مـحـيـط              
 .خانواده و محله با استفاده از ظرفيت هاي خودجوش و داوطلبانه مردمي است

برنامه عملياتي در دو بسته ايمان و    14طرح ملي راهكار :  گرجي اظهار كرد
خانواده طراحي شده كه كانون ها بتوانند تا زماني كه در مسجد نمازجـمـاعـت    

كـانـون هـاي      :  وي بيـان كـرد    .برگزار نمي شود، از اين برنامه ها استفاده كنند
فرهنگي هنري مساجد، ائمه جماعات و خانواده ها مي توانند با ارسال فيـلـم و     
عكس از فعاليت هاي صورت گرفته در قالب طرح ملي راهـكـار در پـويـش         

 .مردمي بچه هاي مسجد شركت كنند
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 تالش دانش آموز زرندي 
 به توليد دستكش منجر شد

دغدغه كمبود برخي وسايل براي مقـابلـه بـا ويـروس         :  سرويس خبر
كرونا حتي دانش آموزان را به فكر انداخته و با ابداع هاي ساده در منزل 

 .به توليد دستكش يك بار مصرف اقدام كرده اند
به گزارش اداره اطالع رساني و روابط عمومي آمـوزش و پـرورش         

باشگاه خـبـرنـگـاران        گروه استان هاي استان كرمان، به نقل از خبرنگار
هاي كرونايي در نـقـاط مـخـتـلـف ايـران               كرمان، در اين روز از جوان

ويـروس   بسياري در مبارزه با شيـوع  جهادگران هاي اسالمي شاهد تالش
 .هستيم  كرونا

افراد زيادي هستند كه جهادگونه در اين عرصه، فعاليت دارنـد و در      
 .كنند تا كمبودي نداشته باشيم هاي مختلف تالش مي زمينه

كـه در       خالق زرنـدي  دانش آموز بسيجي اين بار امير مهدي افضلي
پايه نهم تحصيل مي كند توانست با كمترين امكـانـات دسـتـگـاهـي را           

تـولـيـد     دستـكـش   جفت  500بسازد كه با استفاده از آن روزانه مي توان 
 .كند

اين دانش آموز بسيجي و عضو پژوهـش سـراي مـالـصـدراي ايـن             
شهرستان با سرهم كردن تخته، ورق فلزي، فوم، سيم و المنت اقـدام بـه     

دسـتـكـش     جفـت   500ساخت دستگاه كوچكي كرد كه روزانه بيش از 
 .را در منزل توليد كند يك بار مصرف

در بازار تصـمـيـم دسـتـگـاهـي           كمبود دستكش با توجه به:  او گفت
 .را بسازم  كوچك، ارزان و قابل حمل و با كمترين هزينه و امكانات

افضلي همچنين با استفاده از وسايل دور ريختني اقـدام بـه سـاخـت           
 .كرده است) گرم نگهدارنده غذا(دستگاه پرس نايلون و سوفله 

و رئـيـس اداره        آموزش و پـرورش    مدير   اي هاي جداگانه در آيين 
 .صنعت و معدن شهرستان زرند از اين دانش آموز زرندي تجليل كردند

 
 :مدير كل ميراث فرهنگي استان كرمان

با مجريان تورهاي گردشگري 
 غيرمجاز برخورد مي شود

مدير كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دسـتـي   :  سرويس خبر
استان كرمان با اشاره به اينكه هنوز به طور قطعي زماني براي پايان شيوع 

با مجريـان و مـبـلـغـان          « : مشخص نشده است، گفت 19بيماري كوويد 
 ».تورهاي گردشگري غيرمجاز  اين استان برخورد قانوني مي شود

فريدون فعالي با اشاره به اينكه در روزهاي گذشته از بـرگـزاري دو         
تور غير مجاز به مقاصد شهداد و دره راگه جلوگيري بـه عـمـل آمـد،           

گردشگر در حال برگـزاري   30اين تورها با حضور بيش از « : اظهار كرد
بود كه با پيگيري كارشناسان معاونت گردشگري از ادامه برگزاري ايـن  

 ».تورها جلوگيري به عمل آمد
او با اشاره به اينكه تبليغ و اجراي هر نوع تور مسافرتي در وضـعـيـتـي     
كه ويروس كرونا هنوز شيوع دارد، تخلف محسوب و با متخـلـفـان بـه       

هنوز زماني براي پايان شـيـوع     « : صورت قانوني برخورد مي شود، افزود
تعيين نشده است و همچنان هشـدارهـا دربـاره مـنـع           19بيماري كوويد 

 ».برگزاري تورهاي گردشگري ادامه داد
فعالي با بيان اينكه از همه دفاتر خدمات مسافـرتـي درخـواسـت مـي          

تا اطالع ثانوي هيچ تعهدي نسبت به مسافر و يـا گـردشـگـري در          شود
زمينه اجراي تورهاي گردشگري سطح استان كرمان ايـجـاد نـكـنـنـد،           

مديران تاسيسات گردشگري استان كرمان مي توانـنـد   « : خاطرنشان كرد
درجلوگيري از شيوع هرچه بيشتر اين بيماري نقش پررنگي را ايفا كننـد  

خوبي سپري كنيم و بتوانيم در آينـده   تا به ياري يكديگر اين دوران را به
اي بـراي       نزديك و پس از شكست ايـن ويـروس مـيـزبـان شـايسـتـه              

 ».گردشگران باشيم
 

تن دانه  900برداشت بيش از 
 روغني كلزا در شهرستان ارزوئيه

بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر
: اميري مدير جهاد كشاورزي شهرستان ارزوئـيـه گـفـت       استان كرمان، 

هكتاردر اين شهرستان از اوايل ارديبـهـشـت     460برداشت كلزا از سطح 
 .ماه آغاز وتا اواسط خردادماه ادامه دارد

ارقام كلزا كاشـتـه شـده در شـهـرسـتـان شـامـل                  :  وي تصريح كرد
تـن     2تراپر،آگامكس وهايوال مي باشد و به طور متوسط از هر هكتـار    

تـا پـايـان         پيش بيني مي شـود :  اميري افزود  . محصول برداشت مي شود
 .تن محصول توليد گردد  900  فصل برداشت بيش از 

كشـاورزان  :  مدير جهاد كشاورزي شهرستان ارزوئـيـه ابـراز داشـت          
 2محصول توليدي خود را به سيلوي شهرستان تحويل مي دهند و تعداد 

دستگاه كمباين مجهز به هد برداشت كلزا عمليات برداشت در شهرستان 
محصول كلزاي توليدي بـه    :  وي در پايان اظهار داشت  . را برعهده دارند

تومان به صورت تضميني از كشـاورزان خـريـداري مـي              4600قيمت
 .گردد

 
 كمك هاي مسلمانان چيني

 خانوار سيل زده  300در بين  
 در ريگان توزيع شد 

بسـتـه      300احمر ريگان از اهداي    رئيس جمعيت هالل:  سرويس خبر
زدگـان ايـن      بهداشتي توسط مردم مسلمان كشور چين به سيل غذايي و 

به گزارش روابط عمومي جمعيت هالل احمر اسـتـان    .شهرستان خبر داد
غذايي و بهداشتي از سـوي       كرمان؛ بهزاد عارف با اشاره به اهداي مواد

اين اقالم شامـل  :  زدگان اين شهرستان افزود مسلمانان كشور چين به سيل
 .است ميليون تومان 60مواد خوراكي و بهداشتي به ارزش ريالي 

عدد شيلد محـافـظـتـي      550عدد ماسك و  1000: وي خاطرنشان كرد
... نيز به همت مسلمانان چيني مقيم تهران تهيه و به بيمـارسـتـان آيـت ا        

 .هاشمي رفسنجاني ريگان تحويل داده شد
وي در ادامه با اشاره به تهيه لوازم خانگي توسط اتاق بازرگاني استان 

اين اقالم در   :  كرمان براي سيل زدگان در شهرستان ريگان تصريح كرد
 . خانواده نيازمند توزيع شده است 210آستانه ماه مبارك رمضان در بين 

 نماينده مردم كرمان و راور خواستار شد؛ از گوشه و كنار استان

 سبد كااليي 500اختصاص 
هاي سيل زده  براي خانواده 

 شهداد و گلباف
نماينده مردم :  سرويس خبر

كــرمــان و راور خــواســتــار        
سبد كااليي و    500اختصاص 

لـــوازم خـــانـــگـــي بـــراي       
هاي سيل زده شـهـداد    خانواده

 .و گلباف شد
خــبــرگــزاري  بــه گــزارش  

به نقل از روابط عمـومـي    مهر
در مـجـلـس شـوراي          راور دفتر ارتباط مردمي نماينده مردم كرمـان و   

در نشست با رئيس جـمـعـيـت هـالل           پورابراهيمي اسالمي، محمدرضا
هاي اخير رياسـت جـديـد       احمر كشور ضمن تقدير از زحمات و تالش

خوشبختانه اقدامات هـالل احـمـر      :  جمعيت هالل احمر كشور بيان كرد
آسيـب ديـدگـان از حـوادث            در سطح كشور و كمك به نيازمندان و

مختلف فضاي مثبتي را ايجاد كرده و از سويي حضور شما بـه عـنـوان        
ها در هالل احمر بوده و وزارت بـهـداشـت و درمـان                فردي كه سال

 .ايد، حائز اهميت است مسؤليت خدمت به محرومان را داشته
با توجه به شرايطي كه در استـان بـه دلـيـل حـوادث            :  وي بيان كرد

مختلف از زلزله تا سيل و ساير حوادث طبيعي داريم لزوم نگاه ويژه بـه    
مشكالت و مسائل اين استان دو چندان است و از اين منـظـر بـايـد بـه          

 .صورت ويژه به مشكالت استان نگاه كرد
با توجه به سيل اخير در منطقه شهـداد و    :  در ادامه گفت پورابراهيمي

گلباف در شهرستان كرمان لزوم رسيدگي و حل مشكالت سيل زدگان 
وي با تشكر از مديرعامل جمعيـت هـالل احـمـر         .  امري ضروري است

هاي انجام شـده، بـاز هـم مـردم              علي رغم تالش:  گفت استان كرمان
 .محروم منطقه نيازمند حمايت جدي هستند

در مجلس از رئيس جمعيت هالل احـمـر    راور نماينده مردم كرمان و
خانواده مشمول شرايط سـيـل،    500اي درخواست كرد براي  طي مكاتبه

سبد كااليي و تجهيزات و لوازم منزل اختصاص يابد كه دكتر همتي بـا    
 .نامه ايشان موافقت كرد و قرار شد تا حد امكان تأمين شود

 
كاهش ذخاير خوني استان 
 O كرمان به ويژه در گروه خوني

 مثبت A منفي و
مديركل انتقال خون استان كرمان از كاهـش ذخـايـر       :  سرويس خبر

ميرزائي در گفت و گو با ايسنـا در    ...  دكتر روح ا .خوني استان خبر داد
با توجه به كاهش ذخاير خوني در   :  تشريح جزييات اين خبر اظهار كرد
مـثـبـت، از هـمـه           A منفي و O سطح استان خصوصا در گروه خوني

اهداكنندگان و هم استاني هاي عزيز درخواست داريم با مـراجـعـه بـه         
پايگاه هاي انتقال خون سراسر استان در امر خيرخواهانه اهـداي خـون       

 .مشاركت كنند
وي با اشاره به ساعت كار مراكز اهداي خون در ماه مبارك رمضـان  

بهمن جنب شركت گـاز شـهـر         22پايگاه مركزي واقع در بلوار :  افزود
 .شب فعال است 22تا  16و عصر از  13:15تا  7:30كرمان از 

مركز خونگيري شهيد فيروزي واقع در مـيـدان   :  ميرزائي تصريح كرد
آزادي ابتداي بلوار جمهوري روبروي اتاق بازرگاني شهـر كـرمـان از        

 .روزهاي فرد پذيراي اهداكنندگان خون است 13تا  7:30ساعت 
پـايـگـاهـهـاي اقـمـاري          :  مديركل انتقال خون استان كرمان بيان كرد

 . فعاليت مي كنند 13تا  8سيرجان، رفسنجان، جيرفت و بم از ساعت 
ضمن اينكه پايگاه رفسنجان روز هاي دوشنبه و چهارشنبه از سـاعـت   

 .نيز آماده ارائه خدمت است 22تا  17
 

ميلياردي در  500سرمايه گذاري 
 صنعت گردشگري شهرستان بافت

معاون سرمايه گذاري اداره كل مـيـراث فـرهـنـگـي،           :  سرويس خبر
 500با سرمايه گـذاري    :  گردشگري و صنايع دستي استان كرمان گفت

نفر شغل  2000ميليارد تومان در حوزه گردشگري شهرستان بافت براي 
رضا بردبار با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته سرمايه  .ايجاد مي شود

گذاري خوبي در زمينه توسعه زيرساخت هاي گردشگري شـهـرسـتـان     
تمام تالش دست اندركاران ايـن  :  بافت صورت گرفته است، اظهار كرد

شهرستان تعامل سازنده با سرمايه گذاران بخش خصوصي بـراي رشـد       
 .هرچه بيشتر صنعت گردشگري اين منطقه است

وي با بيان اينكه شهرستان بافت به دليل داشتن ظرفيت هاي طـبـيـعـي     
: همواره مورد توجه گردشگران داخلي و خارجي بـوده اسـت، افـزود       

خوشبختانه اين عامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و تـوسـعـه        
 .زيرساخت هاي گردشگري نيز فراهم آورده است

در منطقه پارك ملي خبر و  بردبار به سرمايه گذاري هواپيمايي ماهان
پيشرفت :  در مركز شهر بافت اشاره كرد و افزود شركت ستاره بام كوير

درصد است كه كماكان در حـال    20فيزيكي طرح هاي مذكور بيش از 
با سرمايه گذاري كالن اين دو سرمايه گذار زمينـه   ساخت و ساز هستند

 .هزار نفر فراهم خواهد شد 2000اشتغال 
معاون سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهـنـگـي، گـردشـگـري و           

طـرح     70صنايع دستي استان كرمان با بيان اينـكـه در حـال حـاضـر              
ايـن  :  گردشگري در شهرستان بافت در حال فعاليت است، اظهـار كـرد    

بـوم گـردي،        طرح ها شامل مجتمع پذيرايي و اقامتي، هتل، اقامـتـگـاه   
 .مهمانپذير، خانه مسافر مي شود

اقامتگاه بـوم گـردي        50وي با اشاره به اينكه شهرستان بافت داراي 
شهرستانهاي برتر استان در زمينه راه اندازي اقامتگاه هـاي   است كه جزء

 25منطقه نمونه گردشگري خبر كه با داشتن :  ادامه داد بوم گردي است
واحد مجتمع پذيرايي و اقـامـتـي بـه يـك           7واحد اقامتي بوم گردي و 

دهكده گردشگري تبديل شده است شرايط الزم براي جـذب هـرچـه        
 .بيشتر گردشگران داخلي و خارجي را دارد

معاون سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهـنـگـي، گـردشـگـري و           
يـكـي از      صنايع دستي استان كرمان با بيان اينكـه شـهـرسـتـان بـافـت           

مـحـسـوب مـي شـود،           ترين و خوش آب وهواترين مناطق ايران مرتفع
اي كوهستـانـي و سـردسـيـر اسـت و از                  شهرستان بافت منطقه:  افزود

بردبار با اشاره به اينـكـه ارتـفـاع        .شهرهاي مرتفع ايران به شمار مي آيد
برخي از مناطق مسكوني شهرستان بافت مانند روستاهاي دامنه كوه شـاه  

اين شهـرسـتـان    :  متر است، خاطرنشان كرد 3300تا حدود  گوغر و بندر
داري سه منطقه نمونه گردشگري شامل خبر،گوغر و طرنگ در سطوح 

 .استاني، ملي و بين المللي نيز است

مـديـركـل امـور       :  سرويس خبـر 
مالياتي استان كرمان بـا اشـاره بـه          
ــات            ــي ــال ــاري اخــذ م ــرون ســپ ب
الكترونيك نقل و انتـقـال امـالك      
مسكوني به دفاتر اسـنـاد رسـمـي،         

استعالم گواهي ماليات نـقـل   :  گفت
و انتقال امالك مسـكـونـي شـهـر          

ارديبهشـت و سـايـر         20كرمان از 
ــهــاي اســتــان از          ــان  27شــهــرســت

ارديبهشت فقط از طـريـق دفـاتـر           
بـه  .  گـيـرد   اسناد رسمي صورت مي

ــط      ــزارش روابـ گـ
عمومـي اداره كـل       
امور مالياتي اسـتـان     
ــحــمــد      ــان، م كــرم
سلماني در جـلـسـه        
مشترك با سرپرست 
اداره كل ثبت اسنـاد  
و امالك و رئـيـس       
كانون سردفـتـران و     
دفترياران استان ، با اشاره به اينـكـه   
طرح برون سپاري اخذ ماليات نقـل  
و انتقال امالك مسكوني به دفـاتـر     
اسناد رسمي با همكـاري سـازمـان      
امور مالياتي كشور و سازمان ثـبـت   
اسناد و امالك كشور پياده سـازي    

ايـن طـرح بـا        :  شده است، گفت   
هـاي وصـول        هدف كاهش هزينـه 

ماليات، تكريم موديان ماليـاتـي در     
تمامي دفاتر اسناد رسـمـي اسـتـان       

 .عملياتي خواهد شد

وي با تاكيد براينكه انجام فرآيند 
يادشده توسط دفاتر اسناد رسـمـي     
در شرايط حاضر و باتوجه به شيوع 
ويروس كرونا حائز اهميت اسـت،    

انـجـام اسـتـعـالمـات         :  اظهار كـرد   
مربوط به نقل و انـتـقـال امـالك           
مسكوني بايد از طـريـق سـامـانـه            
مذكور انجام شود تا شاهد كمترين 
مراجعه حضوري موديان در شرايط 

 .موجود باشيم
مديركل امور مـالـيـاتـي اسـتـان         

سامـانـه مـركـز       :  كرمان يادآور شد
ــردمــي        ــاط م ــب ــاده    1526ارت آم

پاسخگويي به هر سئـوال و ابـهـام        
دفاتر اسناد رسمي اسـتـان خـواهـد       

 . بود
در ادامه اين جلسه، عباس ملكـي  
، سرپرست اداره كل ثبت اسنـاد و    
امالك استان كرمان نيز به اهمـيـت   

آموزش عـمـومـي و الزم بـراي             
سردفتران و كاركنان آنـان اشـاره       

با هـمـكـاري امـور         :  كرد و افزود 
مالياتي استان و كانون سردفتـران و    

ريـزي الزم بـراي          دفترياران برنامه
هـاي آمـوزشـي و           برگزاري دوره

جلسات توجيـهـي بـراي آمـوزش         
دفاتر اسناد رسمي صورت گرفته تا 
با تشويق و راهنمايـي آنـهـا بـراي         

مندي از سامانه مشكلـي بـراي      بهره
 . انجام طرح وجود نداشته باشد

طرح برون سـپـاري   :  گفتني است
اخذ ماليات نقل و انتـقـال امـالك      
مسكوني به دفاتر اسناد رسـمـي در     
اجراي تكليف قانـونـي مـقـرر در         

ــصــره     ــب ــاده      4ت ــون    187م ــان ق
هاي مستقيم و آيـيـن نـامـه          ماليات

مصـوب رئـيـس      ( اجرايي مـربـوط    
  .اجرا مي شود) محترم قوه قضائيه

مديركل تعزيـرات   : سرويس خبر
: حكومتي استـان كـرمـان گـفـت         

بخش اعـظـم كـاالهـاي قـاچـاق             
مكشوفه در استان كرمان فـرآورده    
هاي نفتي است كه مربوط به سـايـر   
استان هاست و در خـروجـي هـاي      
استان كرمان به ويژه شهرستان هاي 

 .شرقي كشف شده است
ارسالن ميري در جلسه كميسيون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز اسـتـان       

بخش اعظمي از :  كرمان اظهار كرد
پرونده هايي كه توسـط دسـتـگـاه       
هاي كاشـف يـا شـاكـي كـاالي            
قاچاق، به تعزيرات واصل مي شـود  
كه يك يا دو درصد اين پرونده هـا  
به دستگاه قضائي ارسال مي شود و 
پرونده هاي ارسالي شامل قـاچـاق     
سازمان يافته و قاچاق ممـنـوعـه از      

 .اسـت ...  جمله مشروبات الكلي و     
تـعـداد    98وي با بيان اينكه در سال 

پرونده هاي وارده بـه تـعـزيـرات           
فقره بوده كه نسبت بـه سـال      5123

درصـد افـزايـش داشـتـه             35، 97
پـرونـده هـاي      :  تصريح كـرد  است

مورد بـوده كـه در          5112مختومه 
درصدي  36رشد  97مقايسه با سال 

ــزان                ــي ــد و م را نشــان مــي ده
 554محكوميت هاي ريالي بيش از 

ميليون ريال بوده كـه   124ميليارد و 
 228رشــد      97نســبــت بــه ســال       

مـديـركـل       .درصدي داشته اسـت   
تعزيرات حكومتي استـان كـرمـان      

 36در سـال گـذشـتـه           :  بيان كـرد 
مـيـلـيـون ريـال از             257ميليارد و 

محكوميت ها وصول و بـه خـزانـه      
واريز و كاالهاي مكشوفه بـه نـفـع      
دولت ضبط شده كه در وصـولـي       

درصد افـزايـش    198محكوميت ها 
بخش اعظم :  وي افزود .داشته است

كاالهاي قاچاق مكشوفه در اسـتـان   

كرمان فرآورده هاي نفتي است كه 
مربوط به ساير استان هاسـت و در      
خروجي هاي استان كرمان به ويـژه  
شهرستان هاي شرقي كشـف شـده     

 5قريب به   :  ميري اظهار كرد .است
هزار ليتر  322ميليون ليتر گازوئيل، 

ليتر نـفـت      509هزار و  301بنزين، 
تـوسـط مـراجـع          98سفيد در سال 

كاشف در سطـح اسـتـان كـرمـان          
وي با اشـاره بـه       .كشف شده است

اينكه بخش ديگري از كـاالهـاي       
براسـاس  :  مكشوفه، دام بوده، گفت

مقرره ستاد ملي مبارزه بـا قـاچـاق،      
دام هاي بومي بايد داراي شـنـاسـه      
باشند و يكي از معضالت ما كه در   
سال جاري نيز ادامه دارد، دام بومي 
است و اگر فردي بـخـواهـد چـنـد        
راس دام را از نقطه اي بـه نـقـطـه         
ديگر استان منتقـل كـنـد و فـاقـد            
پالك باشد و مجوز حمل نـداشـتـه    

مـيـري    .باشد، قاچاق تلقي مي شود
بايد براي اين مسـئلـه     :  تصريح كرد

فكر اساسي بشود زيرا درصـدي از    
مردم استان كشاورز و عشاير هستند 
و دام هايي دارند كه ايـن مـقـرره        
موجب دردسر شعب شده و بـايـد       
در اين قانون تجديدنظر شود تا بـه    

 .اين افراد آسيب نرسد
مديركل تعزيرات استان كـرمـان   

اقالم پزشكـي، دارويـي،     :  بيان كرد
آرايشي و بهداشتي، سيگار، تنباكو، 

از ديـگـر     ...  مواد غذايي، ميـوه و      
كاالهاي مكشوفه قاچاق در سـال      

 .گذشته بوده است
ــه                ــك ــن ــه اي ــاره ب ــا اش وي ب
: موتورسيكلت هاي سنگيـن افـزود    

بايد در اين زمينه تصـمـيـم جـدي       
گرفته شود كه بعضا استـفـاده مـي      
شود و در سطح شهر جـوالن مـي       

 .دهند

 

 : مديركل امور مالياتي استان كرمان خبر داد

 استعالم ماليات نقل و انتقال امالك از طريق دفاتر اسناد رسمي

 

سال گذشته چه مقدار فرآورده هاي نفتي قاچاق در استان 
 كرمان كشف شد؟

نظر به اينكه اقايان عليرضا مهرابيان 
بدهكار و مسعود روسفيد  راهن نسبـت  
به پرداخت  بدهي خود در مهلت تعيين 
شده اقدام ننموده اند لـذا در اجـراي          
مقررات ماده واحده  قانون اصالح مـاده  

اصالحي قانون ثبت مصوب سـال     34
و بنا به در خواست بسـتـانـكـار      1386

 8683ششدانگ پالك ثبتي شـمـاره       
كـرمـان    4اصلي در بخش   6فرعي از 

به ادرس كرمان بلوار حمزه نبش كوچه 
قطعه اول سـمـت راسـت          22شماره 

 7618664429طبقه چهارم كدپستـي    
كه سند مالكيت  اصلي به شماره چاپـي  

با شـمـاره      91سري ج سال  999703
ــي        ــكـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــر الـ ــتـ دفـ

13942031900700047  o      ــه در ك
ذيـل   284دفتر امالك جلد  62صفحه 
ثبت گرديده اسـت بـه      64041شماره 

مترمربـع بـا حـدود         223/69مساحت 
شماال در پنج قسمت كه قسمـت  :  اربعه

دوم ان شرقي قسمت چهارم آن غربـي  
) 5/12( اول ديواريست به طـول    .  است

پنج متر و دوازده سانتي متر به فضـاي     
فـرعـي از        2880ملك مجاور شماره 

اصلي دوم ديواريست به طـول   6شماره 
دو متر و هفتاد و دو سانتي متـر  )  2/72(

به راه پله و آسانسور مشـاعـي سـوم        
هفت متر و   )  7/40( ديواريست به طول 

چهل سانتي متر به راه پله و آسـانسـور   
(مشاعي چهارم ديواريست بـه طـول       

دو متر و هفتاد و دو سانتي متـر  )   2/72
به راه پله و اسانسور مشاعـي پـنـجـم       

ده متـر و    )  10/18( ديواريست به طول 
هجده سانتي متر به فضاي ملك مجاور 

اصلـي    6فرعي  از شماره  3880شماره 
ده )  10/95( شرقا ديواريست به طـول    

متر و نود و پنج سانتي مـتـر بـه درز        
انقطاع جنوبا در هفـت قسـمـت كـه         
قسمت دوم آن شرقي است اول ديوار و 
(پنجره است قوس بيروني بـه طـول       

چهار متر و پنجاه سانتي متر بـه  )  4/50
فضاي حياط مشاعي دوم نرده ايست به 

يك متر و هجده سانـتـي   )  1/18( طول 
متر  به فضاي حياط مشاعي سوم نـرده  

چهار متر و چهل )  4/45( ايست به طول
و پنج سانتي متر بـه فضـاي حـيـاط         
مشاعي چهارم ديوار و پنجره است بـه    

هشت متر و هفتاد و سـه  )  8/73( طول 
سانتي متر به فضاي حـيـاط مشـاعـي       

يـك  )  1/37( پنجم نرده ايست به طول 
متر و سي و هفت سانتي متر به فضاي 
حياط مشاعي ششم نرده ايست به طول  

شصت و نه سانتي مـتـر بـه        )   0/69( 

فضاي حياط مشاعي هفـتـم ديـوار و        
دو )  2/39( پنجره است قوس بيـرونـي     

متر و نود و سه سانتي متر بـه فضـاي     
(حياط مشاعي غربا ديواريست به طول 

يازده متر و پنج سانتي متر بـه  )  11/05
 .درز انقطاع تعريف گرديده است
انباري به :  مشخصات منضمات ملك

به حدود اربعـه شـمـاال       7/89مساحت 
دو مـتـر و     )  2/70( ديواريست به طول 

هفتاد سانتي متر به ملك مجاور شمـاره  
اصلي شـرقـا      6فرعي از شماره  3880

دو متر و نود )  2/92(ديواريست به طول 
و دو سانتي متر به درز انقطاع جـنـوبـا      

دو )  2/70( درب و ديوار است به طول   
متر و هفتاد سانتي متر بـه مـحـوطـه       
مشاعي غربا ديواريست مشـتـرك بـه      

دو متر و نود و دو سانتـي  )  2/92( طول 
پاركـيـنـگ بـه        5متر به انباري قطعه 

به حدود اربعه شـمـاال    12/24مساحت 
چهار متـر و    )  4/80( مرزيست به طول 

 1هشتاد سانتي متر به پاركينگ قطعه   
دو متـر  )  2/55( شرقا مرزيست به طول 

و پنجاه و پنج سانتـي مـتـر جـنـوبـا           
چهار متـر و    )  4/80( مرزيست به طول 

هشتاد سانتي متر غربا مـرزيسـت بـه      
دو متر و پنجاه و پـنـج       )  2/55( طول 

 .سانتي 
ملك داراي پايانـكـار بـه شـمـاره          

مـي     1393/12/19مورخ  93009167
 .باشد

 94004998طي تصوير نامه شماره   
گواهي عـدم خـالف      94/07/30مورخ 

شهرداري منطقه دو كرمان مـلـك در     
 .مسير طرح هاي عمراني قرار ندارد

كه بر طبق نظريه كارشناس رسمـي  
ملك حدود اربعه ملك با سند مطابقـت  
مي نمايد عرصه و اعـيـان طـلـق بـا          
كاربري مسكوني و با توجه به استعـالم  

از    98/10/10مـورخ      98/632شماره 
اداره ثبت كرمان شرقي پـالك فـوق       

سانتي مـتـر بـه         4/50الذكر به طول 
فضاي مشاعي دوم نرده و در سـايـر         

 .وجوه نيز به فضاهاي مشاعي ميباشد
ملك فوق يك واحد آپـارتـمـان در      

مـتـر      223/69طبقه چهارم بامساحت 
مربع مفيد و يك انباري قطعـه شـش     

متـر مـربـع       7/89تفكيكي به مساحت 
واقع در همكف بانضمام پاركينگ قطعه 

مـتـر      12/24دو تفكيكي به مساحت   
مربع واقع در همكف با قدرالسـهـم از     
عرصه و ساير مشاعات و مشـتـركـات      
طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيـيـن   

 نامه اجرائي آن 

ساختمان با اسكلت فلزي بر اسـاس  
نقشه با اصول فني اجرا گرديده نـمـاي   
ساختمان شامل تركيبـي از چـوب و         

 سنگ و شيشه مي باشد 
نوع مصالح درجه يك مي بـاشـد و     
. ضمنا بناي فوق شمالي و جنوبي اسـت 

عايق كاري بنا انجام گرديده و سيستـم  
گرمايش پكيج با رادياتور آلومينيـوم و    
سيستم سرمايش با دو دستگاه اسپليـت  
دو حالته و كولر آبي مي باشد و از جمله 
امكانات ساختمان جكوزي داخل حمـام  

 . مي باشد
ملك داراي كاربري مسكوني و عمر 
مفيد ساختمان بيش از شصت سال مي 
باشد كه حدود شش سال با توجـه بـه     
پايانكار از عمر مفيد ساختمان گذشـتـه   

 . است
در ملك عيب خاصي ديده نشـده و    
در حال حاضر در تصرف آقاي عليرضـا  

 . مهرابيان مي باشد
آپارتمان فوق داراي سه اتاق خـواب  
سرويس كامل بهداشتي لوكس دو فضا 
براي هال و پذيراي آشپزخـانـه اوپـن      
كابينت هاي هاي گالس و ديوارها در   
. بعضي قسمت ها كاغذ ديواري گرديده 

در سقف ها از نور مخـفـي اسـتـفـاده        
گرديده و كالً گچكاري هاي ديوارها و   

 . سقف ها نقاشي شده است
رويه پيشخوان آشپزخانه كـريـن و       
پنجره ها از نوع يو پي وي سي و داراي 

 .پرده پارچه اي مي باشد
كف ها كال با سراميك درجه يـك     

 فرش گرديده 
آپارتمان فوق داراي سه تـراس در      
سمت پذيرايي مهمان و قسمت خـواب  
مي باشد ساختمان داراي سه خط تلفن 

 291105210و انشعابات آب بشمـاره    
و گـاز       91017برق بشماره پـرونـده     

 . مي باشد 0060048186261بشماره 
ساختمان داراي جكوزي و سـونـاي   
خشك و بخار مي باشـد، درب هـاي       
اتاقها چوبي و درب ورودي ضد سرقـت  

ارزش :  نظر يه كـارشـنـاسـي         .  است 
متر مربع ساختمان فوق الذكر  223/69

با توجه به كيفيت ساخت و موقـعـيـت    
استقرار آن و نيز با تـوجـه بـه نـوع           
مصالحي كه در آن بكار رفته اسـت و      
نيز داشتن ملحقات ديگـر و داشـتـن        
انشعابات فوق الذكر و بدون توجـه بـه     
بدهي ها و ديوني كه ممكن است بـه    
دواير دولتي و يا اشخاص داشته باشد با 
جميع جهات فوق الذكر و با توجـه بـه     
قيمت روز از قرار هـر مـتـر مـربـع            

هفتاد و هشت ميـلـيـون     78/000/000
 17/447/820/000ريال جمعا برابر با   

هفده ميلياردو چهارصد و چهل و ( ريال 
هفت ميليون و هشتصد و بيست هـزار    

طـبـق   .  تقويم و اعالم مي گـردد )  ريال
 1394/9/8  -  16939سند رهني شماره 

كرمان در رهـن بـانـك       70دفتر خانه 
 9اقتصاد نوين واقع مي باشد از ساعت   

ظهر روز چهارشنـبـه مـورخـه        12الي 
اداره اجراي اسناد رسـمـي      1399/3/7

كرمان واقع در ضلع شمالي پارك نشاط 
طبقه دوم سالن اجتماعات شهيد نصر از 
طريق مزايده بفروش مي رسد و مزايده 
ــاســي            ــن ــارش ــه ك ــاي ــغ پ ــل ــب از م

ريال كه قـطـعـي       17/447/820/000
گرديده است شروع به باالترين قيمـت  
پيشنهادي فروخته خواهد شد شركت در 
مزايده منوط به پرداخت ده درصـد از      
مبلغ پايه كارشناسي به حساب سـپـرده   
ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونـي  
او در جلسه مزايده است برنده مـزايـده   
ملكف است ما به التفاوت مبلغ فـروش  
را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مـزايـده   
به حساب ثبت توديـع نـمـايـد و در           
صورتي كه ظرف مهلت مقـرر مـانـده      
فروش را به حساب سپرده ثبت واريـز    
نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و   
به حساب خزانه واريز خـواهـد شـد و        
مزايده ابطال و تـجـديـد مـي گـردد          
پرداخت بدهي هاي مربوط بـه اب و        
برق و گاز اعم از حق انشعاب يـا حـق     
اشتراك و مصرف در صورتي كه مـورد  
مزايده از اين بابت بدهي داشته باشد  و 
نيز بدهي هاي مالـيـاتـي و عـوارض         
شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده  اعـم  
از اينكه رقم قطعي آن معلوم شـده يـا     
نشده باشد به عهده برنده مزايده اسـت  
ضمن انكه پس از انجـام مـزايـده در        
صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابـت  
هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد مي گردد ضمنا چنانـچـه   
روز مزايده با تعطيل رسمـي مصـادف     
گردد روز اداري بعد از تعطيلي مـزايـده   
انجام خواهد شد طالبين مـي تـوانـنـد       
جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات 
. اداري به اداره ثبت اسناد مراجعه نمايند

و ضمنا ملك داراي بيمه حـوادث مـي     
 . باشد

 1399/02/20: تاريخ انتشار
 
عليرضا محمدي كيا ـ رييس 
 اداره اجراي اسناد رسمي كرمان

 9600487آگهي مزايده اموال غير منقول پرونده اجرائي كالسه 



 كرمان 3 
 سال بيست و هفتم  1399ارديبهشت ماه  20شنبه     

 
 
 
 

 6/625/000 سكه طرح جديد
 6/450/000 سكة طرح قديم

 3/330/000 نيم سكه
 ربع سكه

 
 سكه گرمي

1/890/000 
 

980/000 

 چه خبر از بازار   

 اوقات شرعي كرمان
  12:38:                                اذان ظهر    
 19:42:                             اذان مغرب  
 23:53:                   نيمه شب شرعي   
 4:20:                        اذان صبح فردا 
 5:50:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 )مرتبهصد (يا رب العالمين 

 دعاي روز پانزدهم ماه عزيز رمضان
 

اللـ هم ارزقْني فيه طاعةَ الخاشعين واشْرَح فـيـه صـدري      
 .بإنابةِ المخْبتينَ بأمانك يا أمانَ الخائفين

 
بارالها روزي كن مرا در آن فرمانبرداري فروتنان و بگشا سينه ام در آن   

 به بازگشت دلدادگان به امان دادنت اي امان ترسناكان

به گفته محققان، شدت بيـمـاري   
تحت تاثيـر واقـعـه اي         19كوويد 

 .موسوم به توفان سيتوكيني است
، در   خبرنـگـار مـهـر       به گزارش

بـيـمـار     522مطالعه جديد، محققان 
را در رده سـنـي    19 كوويد مبتال به

سـال كـه در مـدت             97روز تا  5
دسامبر و ژانويه در دو بيـمـارسـتـان     

چين بستري بودند مـورد   » ووهان« 
ايـن مـطـالـعـه        .  ارزيابي قرار دادنـد 

فرد سالم در قالب گـروه     40شامل 
 .كنترل بود

محققـان مشـاهـده كـردنـد در            
درصـد     76مقايسه با گروه كنترل، 

داراي    19 كـوويـد   بيماران مبتال به
. بـودنـد     Tهـاي     تعداد كمتر سلول

نوعي سلـول سـفـيـد        Tهاي  سلول
خون هستند كه نقش اسـاسـي در       

هـاي     واكنش ايمني عليه عـفـونـت   
 .ويروسي دارند

محققان مشاهده كردند بيـمـاران   
داراي    ICUبستري شده در بخش 

كـمـتـري در         Tهاي    تعداد سلول
مقايسه با بيماراني بـودنـد كـه در          

. بستري نشـده بـودنـد      ICUبخش 
ها نشان داد بـيـمـاران       همچنين يافته

سال داراي تـعـداد كـمـتـر         60باال 
 .بودند Tهاي  سلول

باقي مانده  Tهاي  به عالوه سلول
بسيار خسـتـه    19 كوويد در بيماران

بوده و قادر به عـمـلـكـرد كـامـل           
 .نبودند

هـمـچـنـيـن         19 كوويـد  بيماران
بـودنـد؛    سيتوكيـن  داراي ميزان باال

پروتئيني كه عمدتاً بـه مـبـارزه بـا         
تعداد بسيار .  كند عفونت كمك مي

تواند مـوجـب    مي ها سيتوكين زياد

بروز واكنش بسيار شديد الـتـهـابـي     
شود كـه   سيتوكيني موسوم به توفان

هـا بـه        در اين وضعيت، پروتـئـيـن   
 .كنند هاي سالم حمله مي سلول

ــه   ــتــ ــافــ ــان            يــ ــا نشــ هــ
ويروس جـديـد بـه         كرونا دهد مي

حـملـه    Tهاي  طور مستقيم به سلول
كند، بلكه بـا تـحـريـك آزاد          نمي
سيتوكين، منجر به نابـودي و     شدن

 .شود مي Tهاي  ناكارآمدي سلول
به گفته محقـقـان، ايـن نـتـايـج           

تواند راهـكـاري بـراي نـحـوه           مي
 .باشد 19 كوويد درمان بيماري
 »چـــن ون يـــانـــگ« دكـــتـــر    

سرپرست تيم تحقيـق از دانشـگـاه        
چـيـن، در      كينـگ  چانگ پزشكي

ما بايد بـيـش از     :  گويد مي باره اين
عملكرد تنفسي بيماران، بـه تـعـداد      

و عملكردشان تـوجـه    Tهاي  سلول
 .كنيم

 يافته محققان چيني؛

 19شمارش سلول هاي خون شيوه اي براي درمان كوويد 
  لحظات معنوي

 
 

 كالم قرآن
 )بخش هشتم(اثبات غير بشري بودن آن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از آنجـا  .  در آيات متعددي از قرآن كريم به مباحث علمي اشاره شده است
كه برخي از اين اشارات علمي در زمان نزول قرآن كشف نشده بود و بشـر    
قرن ها بعد به بخشي از آنها پي برد، طرح اين مطالب علمي در قرآن، اخبـار  

در تفسير نمـونـه   .  غيبي و اعجاز علمي اين كتاب آسماني محسوب مي شود
ذيل آيات علمي قرآن، اكتشافات و علوم روز مورد توجه بوده و اعجـازهـاي   

در اين مقاله آياتي كه در تفسير نمـونـه  .  علمي آن ها مشخص گرديده است
سخن از اعجاز علمي آنها به مـيـان آمـده        )  مكارم شيرازي...  تاليف آيت ا( 

 :است
 
 ـ حركت دوراني و جرياني خورشيد3
گيرى   و خورشيد كه تا قرارگاهش روان است؛ اين اندازه« ؛ ) 40ـ38/  يس( 

هايى قرار داديـم،      و ماه را برايش منزلگاه*  ناپذير داناست  شكست) خـ داى(
نـه  *  بـرگـردد     ]    قوسى شكلِ زرد رنـگ [ چون شاخك ديرينه   كه هم  تا اين

خورشيد برايش سزاوار است كه ماه را دريابد، و نه شب بر روز پيشى گيرنـده  
 .»است؛ در حالى كه هريك در مدارى شناورند

 نكتة علمي
آن روز كه اين آيات نازل شد، فرضيه هيأت بطلميوس با قدرت هر چـه    

طبق اين فرضيه، اجرام آسماني به خـودي    .  تمام بر محافل علمي حاكم بود
خود گردشي نداشتند، بلكه در دل افالك كه اجسامي بلورين و هـمـچـون      
طبقات پوست پياز روي هم متراكم بودند، ميخكوب شده بودند و حـركـت     

اين، در آن روز نه شناور بودن خورشـيـد    بر آنها تابع حركت افالكشان بود؛ بنا
مفهومي داشت و نه حركت طولي و جرياني آن، اما بعد از فـرو ريـخـتـن         

هاي فرضية بطلميوس در پرتو كشفيات قرون اخير و آزاد شـدن اجـرام       پايه
آسماني از قيد و بند افالك بلورين، اين نظريه قوت گرفت كه خورشيـد در    

حركت است و تمام منـظـومـه شـمـسـي           مركز منظومه شمسي ثابت و بي
در اينجا باز مفهوم تعبيرات آيات فـوق كـه     .  چرخند   وار به گرد آن مي  پروانه

داد، روشن نبود تا اينكه بـاز       حركت طولي و دوراني را به خورشيد نسبت مي
هايي براي خـورشيد ثـابـت شـد       علـم به پيشرفت خود ادامـه داد و حركت

 :هايي از قبيل حركت
 ـ حركت وضعي آن به دور خودش؛1
ـ حركت طولي آن همراه منظومه شمسي به سوي نقطه مشخصـي از    2

 آسمان؛
 .ـ حركت دوراني آن همراه مجموعه كهكشاني كه جزيي از آن است3

 .و بدين ترتيب، يك معجزه ديگر علمي براي قرآن به اثبات رسيد
تر شدن اين مسأله، قسمتي از بحثي را كـه در يـكـي از               براي روشن

 .آوريم ها پيرامون حركت خورشيد آمده است، در اينجا مي المعارف دايرة
و حركات )  حركت يومي و حركت ساليانه( خورشيد داراي حركات ظاهري 

خورشيد در حركت يومي و حركت ظاهري كره آسمان شركـت  .  واقعي است
كند، در طرف جنوب از نصف الـنـهـار      در نيمكره ما از مشرق طلوع مي.  دارد

ظـهـر   ( عبور آن از نصف النهار   .  نمايد  گذرد و در مغرب غروب مي  محل مي
اي بـه دور        ساليانه)  ظاهري( خورشيد، حركت .  سازد  را مشخص مي)  حقيقي

زمين نيز دارد كه هر روز آن را نزديك يك درجه از مغرب به طرف مشـرق  
مـدار  .  گذرد  ها مي بار از مقابل برج در اين حركت، خورشيد سالي يك.  برد  مي

اين حركت در تاريخ نـجـوم     .  اين حركت در صفحه دايرة البروج واقع است
اهميت فراوان داشته است، اعتدالين و انقالب و ميل كلي مربوط به آن، و     

 .سال شمسي مبتني بر آن است
عالوه بر اين، حركات ظاهري حركت دوراني كهكشان، خورشيـد را بـا       
سرعت حدود يك ميليون و يكصد و سي هزار كيلومتر در ساعت در فضـا      

گرداند، اما در داخل كهكشان ثابت نيست بلكه با سرعتي قريب هفتاد و     مي
كند   به جانب صورت فلكي حركت مي!  دو هزار و چهارصد كيلومتر در ساعت

خبريم، به سـبـب دوري        و اينكه ما از اين حركت سريع خورشيد در فضا بي
. اجرام فلكي است كه مأخذ تشخيص اين حركت وضعي خاص نيـز هسـت    

دوره حركت وضعي خورشيد در استواي آن حدود بيست و پنج شـبـانـه روز      
 .)388/ 18 همان، (باشد  مي

 بررسي
هاي خورشيد با آيات مورد بحث، تذكـر   درباره انطباق حركت

 :چند نكته الزم است
وجود دارد؛ مصدر ميمي اسـم     » مستقر« نكته اول ـ سه احتمال در كلمه 

وجـود   » لمستقر« چنين چند احتمال در معناي الم در  هم.  مكان و اسم زمان
چنين در مـورد كـلـمـه        هم.  و به معني غايت » في« ، » الي« دارد؛ به معني 

چهار احتمال وجود دارد؛ حركت انتقالي طولي، حركت وضـعـي،      » جريان« 
 .ادامه حيات زماني و حركت دروني خورشيد

احتمال در معناي آيه متصور اسـت   36با تركيب اين احتماالت با يكديگر 
 .كه ممكن است همه اين احتماالت مراد آيه باشد

ديگري هـم بـراي       )  حركت( پس اين احتمال هم وجود دارد كه جريان 
خورشيد وجود داشته باشد كه هنوز كشف نشده باشد و آن هم مراد باشد؛ از   

توان به طور قطعي گفت كه مقصود آيه يكي از اين احـتـمـاالت     رو، نمي اين
البته ظـاهـر   .  است و ديگر احتماالت شناخته شده يا كشف نشده را نفي كرد

سوره يس، همان معناي حركت دوراني خورشيد در يك مـدار     40ـ37آيات 
 .شود در ذيل آيه تأييد مي »يسبحون«ثابت است كه با واژه 

توان  نكته دوم ـ حركت انتقالي خورشيد به طرف يك مكان نامعلوم را مي
يـا  ...)  ستاره وگـا يـا     ( استفاده كرد، اما تعيين اين مكان  » لمستقر« از كلمه 

رسد؛ چرا كه تعيين قطعـي ايـن      تحميل آن بر آيه قرآن صحيح به نظر نمي
 .هاي حدسي را به قرآن نسبت داد توان مكان مكان مشخص نيست؛ لذا نمي

نكته سوم ـ اشارات صريح قرآن به حركت خورشيد ـ هر كدام از معـانـي   
حركت و جريان را كه در نظر بگيريم ـ از مطالب علمي قـرآن و نـوعـي          

خورشـيـد و     )  فلك( رازگويي است؛ چون قرآن كريم در زماني سخن از مدار 
جريان و حركت واقعي آن گفته كه هيأت بطلميوسي فقط هميـن حـركـت      

شناخت و اين مطلب، عظمت علمي قرآن و آورنـده     كاذب را به رسميت مي
 .دهد را نشان مي 9آن، يعني پيامبر اكرم

نكته چهارم ـ در مورد اينكه آيا اين اشارات علـمي قــــــرآن اعـجـاز          
توان تفصيل قايل شد؛ بدين معني كه  كند يا خير، مي علمـي آن را اثبات مي

ها قبالً توسط كتاب مقدس گزارش نشده بـود،   بگوييم بخشي از اين حركت
بلكه توسط قرآن و بر خالف هيأت بطلميوسي بيان شده است، پس اعـجـاز   

اي اسـت     آنچه كتاب مقدس از آن خبر داده، همان جمله.  علمي قرآن است
مثل پهلـوان از دويـدن در مـيـدان شـادي                 » خورشيد« و :  گويد كه مي

از اين جمله فقـط حـركـت      ).  5/  19كتاب مقدس، كتاب مزامير، (   » كند مي
شود؛ چون پهلوانان در ميادين به طـرف     انتقالي دوراني خورشيد استفاده مي

 .دوند جلو و به صورت دوراني مي
هاي ديگر مثل حركت انتقالي طولي، حركت وضعي، حـركـت      اما حركت

زماني و حركت دوراني خورشيد از ابتكارات قرآن است كه اعجاز علمـي آن    
 .)169/ 1رضايي اصفهاني، پژوهشي دراعجاز علمي قرآن، (كند  را ثابت مي

 ...ادامه دارد  

 
 

يك دكتراي اقتصادي با بيان 
اين مطلب كه حذف صفر از 
واحد پول ها را معموال براي 

كاهش بار رواني تورم در جامعه 
گري در معامالت صورت  و تسهيل

قطعا رشد : مي دهند، تاكيد كرد
اقتصادي، تورم، بيكاري و ساير 
مسايل اقتصادي كشور با حذف 
تعدادي صفر از پول ملي حل 

نخواهد شد و اين اقدام بر 
عوامل اصلي و واقعي اقتصاد 

 .كشور تاثيري ندارد
 

دكتر عليـرضـا شـكـيـبـايـي در            
وگو با ايسـنـا، در خصـوص         گفت

مصوبه جـديـد مـجـلـس شـوراي           
اسالمي درباره تغيـيـر واحـد پـول         

 »تـومـان  «بـه       »ريـال «ايران از     
مزاياي حذف صفرهاي پول ملـي   و

با حذف صفرهاي پول ملي، :  گفت
تورم رواني مـوجـود در جـامـعـه            

بـايـد    كاهش پيدا خواهد كـرد امـا    
مدنظر داشت كه اين اقدام بـاعـث     
كاهش تورم اصلي حاكم بر اقتصاد 

 .كشور نخواهد شد
وي عمر مفيد اسـكـنـاس را دو        

بـه ازاي    :  سال دانست و ادامـه داد     
نقدينگي كـه در جـامـعـه داريـم            
مــقــداري اســكــنــاس چــاپ            

هـاي   اكنون حجم اسكناس . شود مي
جديدي كه بايـد تـوسـط بـانـك          
مركزي چاپ شود زياد است و اين 

هاي هنگفـتـي    چاپ اسكناس هزينه
در بردارد و با حذف صفرها هزينـه  
چاپ اسكناس به دلـيـل كـاهـش         
حجم اسكناس، كاهش پيدا خواهد 

 .كرد
سـازي     ساده اين دكتراي اقتصاد،

معامالت و روابط اقتصادي را يكي 
ديگر از مزاياي اين اقدام برشمرد و 

مـردم امـروز نـيـز در           :  اظهار كرد
معامالتشان از واژه ريال اسـتـفـاده      

كـار     كنند و تنها واژه تومان بـه  نمي
هـاي     در مـحـاوره     مـردم .  برنـد  مي

عاميانه به جاي يك هـزار تـومـان        
گويند يك تومان؛ لذا با حـذف   مي

شود يك  صفر هر هزار تومان مي 4
تومان و ايـن اقـدام مـهـم روابـط            
اقتصادي و معـامـالت را تسـهـيـل          

 .خواهد كرد
وي جايگزين شدن اعداد كمـتـر   

هــاي    هــا و ســيــســتــم       در رايــانــه  
كامپيوتري بانكي را يكي ديگـر از    
مزاياي حذف صفر از پـول مـلـي        

در شرايطي كـه    :  ذكر كرد و افزود
ارزش پول ملي ايران نسبت به ساير 
ارزهاي خـارجـي بـه شـدت در             

وضعـيـت   (  كاهش پيدا كردن است
براين اساس دولـت بـايـد         ) كنوني

 .زد دست به اين اقدام مي
شكيبايي با بيان اين مطـلـب كـه      
دولت ها حذف صـفـرهـا از پـول         
مليشان را معموال براي كاهش بـار    
ــه و                ــع ــام ــورم در ج ــي ت روان

گري در معامالت انجام مـي   تسهيل
رشد اقـتـصـادي،    :  تاكيد كرد دهند

تورم، بيـكـاري و سـايـر مسـايـل             
اقتصادي كشور با اين اقـدام حـل       

شد و اين تغيير واحد پـول   نخواهند
ايران بر عوامل اصـلـي و واقـعـي           

 .اقتصاد كشور تاثيري ندارد
وي از مضرات حذف صفرهـاي  
پول ملي سحن بـه مـيـان آورد و          

ــرد     ــوان ك ــن ــام     :  ع ــوال ارق ــم ــع م

نـرم  ( هاي مالي و حسابـداري  سيستم
بـراسـاس ريـال       در ايـران، )  افزارها

طراحي شده و بـا اعـداد جـديـد           
ايـن اتـفـاق       ندارند كه با خواني هم

شوند و بـايـد ايـن       دچار مشكل مي
روزرسـانـي      نرم افزارها دوبـاره بـه    

در  شوند لذا با ايـن اقـدام اخـالل         
ها در ابـتـداي اجـراي ايـن          سيستم

 .طرح ايجاد خواهد شد
اين دانشيار دانشگاه شهيد باهـنـر   

آوري    كرمـان در زمـيـنـه جـمـع            
اسـكـنـاس    :  هاي كنوني گفـت  پول
سال بيشـتـر عـمـر        2طور معمول  به

ندارد و به تدريج بايد جـايـگـزيـن     
پـول   شود لذا در ابتداي كار بـايـد    

قديم و جديد بـا هـم در جـريـان           
تدريج عمر پـول قـديـم       تا به باشند

و از جــريــان بــازار         تــمــام شــده  
 .شود خارج

وي با اشاره به شـيـوع ويـروس        
كرونا در جوامع و تاثير آن در بازار 

با شيـوع كـوويـد      :  نفت اظهار كرد
، تقاضاي نفت در دنيا به شـدت    19

كاهش پيدا كرده است و ايـن امـر     
براي كشورهاي صادر كننده نفـت،  

بسيار بزرگـي را     آسيب و خطرات
اما براي ايـران     در بر خواهد داشت

هــاي گــذشــتــه در        كــه در ســال    
معامالت نفـتـي تـحـريـم بـوده و             

هـزار     500تا    400بيش از    معموال
بشكه بيشتر صادرات نداشته؛ لذا بـه  
ميزاني كه اين كـاهـش تـقـاضـاي        

كنوني نفت در جـهـان بـه سـايـر            
كشورهاي صـادر كـنـنـده نـفـت             

كـنـد؛ بـه ايـران          خسارت وارد مي
 .آسيب نخواهد زد

مـيـزان   :  شكيبايي تصريـح كـرد    
آسيب وارده ناشي از پاييـن آمـدن     
قيمت نفت به ايران بسيار كمـتـر از     
ساير كشورهاي صادركننده نـفـت     

قطعا بـودجـه    اين اتفاق.  بود خواهد
كـنـد و        ايران را دچار مشكل مـي   

از منابع بـودجـه ايـران كـه          بخشي
متكي به نفت است كـاهـش پـيـدا       
كرده و دولت بـا كسـري بـودجـه         

اگـر دولـت      مواجه خواهد شد امـا 
راهكاري براي اين مشـكـل پـيـدا         

اي بـراي آن         نكند مسايل بـودجـه  
 .شود ايجاد مي

وي با اعتقاد به ايـنـكـه پـس از         
فروكش كـردن شـيـوع كـرونـا،            

هاي نفت بـه حـالـت اولـيـه           قيمت
گـردد و بـايـد بـودجـه را               برنمي

اي تنظيم كـنـيـم كـه ايـن             گونه به
شرايط براي هميشه حاكم در بـازار  

هـا     تحـريـم  :  عنوان كرد شود   نفت
باعـث شـد كـه ايـران مـقـداري               

را با چنين شـرايـط آمـاده         خودش
 98و      97ايران در سال هاي   .  كند

را به لحاظ كـاهـش    مشكالت خود
درآمد نفتي پشت سر گـذاشـتـه و        
اكنون در مقايسه با عربستان بحـران  

 .بود ايران كمتر خواهد
: اين اقتصاددان خاطر نشان كـرد   

 7تا    6مقرر شد كه فقط  99از سال 
درصد بـودجـه دولـت از مـحـل              
درآمدهاي نفتي تامين شود كـه بـا     
توجه به پتانسيل هاي مـوجـود در       

درصد  7تواند اين  كشور دولت مي
هاي ديگر تامين كنـد و     را از روش

معتقدم اين كاهش قيمت نفـت در    
صــورت بــرنــامــه مــنــاســب             

زيـاد نـگـران كـنـنـده            جايگزيني،
 .نخواهد بود

 
 نتايج يك بررسي جديد

دهد مصرف روزانه  نشان مي 
يك ليوان نوشيدني گازدار منجر 
به بروز حمله قلبي يا سكته مغزي 

 .شود مي
 

به گزارش خبرنگار گروه علمـي  
و دانشگاهي خبرگزاري فـارس بـه     

ميل، نتايج يك بررسي  نقل از ديلي
دهد مصرف روزانه  جديد نشان مي

يك ليوان نوشيدني گازدار منجر به 
بروز حمله قلبي يا سـكـتـه مـغـزي        

در  محققان دانشگاه تافتس .شود مي
هـاي خـود دريـافـتـنـد،              پژوهـش 

هاي حاوي شـكـر    مصرف نوشيدني
تواند عواقب  سالگي مي 40در دهه 

هـاي     خطرناكي از جمله بـيـمـاري     
  .قلبي را بـراي فـرد رقـم بـزنـد               

هـاي     محققان باور دارند، نوشيدنـي 
حاوي قند باعث افزايش كلستـرول  

شوند و درنهايت خـطـر ايـجـاد        مي
آن بـيـمـاري را بـه           لخته و پس از

ميـزان قـابـل تـوجـهـي افـزايـش               
مـطـالـعـه مـحـقـقــان             .دهـنـد     مـي 

ــه            ــان داد ك ــاچــوســت نش ــاس م
هاي روزمره حاوي مقادير  نوشيدني

زيادي كلسترول بد هستند و هميـن  

موضوع سالمت افراد را در خـطـر     
 .دهد قرار مي

 12 تـافـتـس    دانشمندان دانشگـاه 
هزار فرد باالي چهـل سـال را بـه          
مدت بيش از يك دهه تحت نـظـر   
قرار دادند و دريافتند، آنهايـي كـه     

هاي شيريـن   نوشابه يا ساير نوشيدني
كـنـنـد،       و گازدار را مصـرف مـي    

دست كم دو برابر بيـش از سـايـر        

 .ها هستند افراد مستعد انسداد شريان
: محقق ارشد اين مـطـالـعـه افـزود         

هاي ما بـه شـواهـد مـوجـود             يافته
كند كه جـلـوگـيـري از        كمك مي

بـه     هاي شـيـريـن    مصرف نوشيدني
حفظ سالمت درازمدت جلوگيري 

بيماري قلبي عـروقـي قـاتـل          .شود
شماره يك مردم انگليس اسـت و      

هـزار نـفـر را           170ساالنه جـان      
گيرد، اين بيماري حدود هـفـت    مي

ميليون انگليسي را درگـيـر خـود          
كرده و مسوول يـكـي از چـهـار           

بـه گـفـتـه          .مرگ زودرس اسـت   
كارشناسان بهداشـتـي، مـديـريـت        

خـون   گليـسـيـريـد     كلسترول و تري
يك هدف مهم و يك اسـتـراتـژي    
اميدواركننده براي جلـوگـيـري از      

 .حمله قلبي و سكته مغزي است

 !صفرهايي كه براي كاهش فشارهاي رواني حذف مي شوند

 »سكته مغزي«نوشيدني گازدار عامل مهم بروز 

 آگهي فقدان سند مالكيت
 31فرعي از  1580زهرا شيخ شعاعي اختيار ابادي فرزندعلي مالك ششدانگ پالك 

و بـه شـرح      709441كرمان كه سند مالكيت ان به شماره  4اصلي واقع در بخش 
ضمن تسليم دو صادر و تسليم گرديده و  139620319007011087دفتر الكترونيكي 

برگ استشهاديه محلي تصديق امضا شده مدعي است سند مالكيت پالك مذكور بـه عـلـت      
از بين رفته و درخواست سند مالكيت المثني نموده است لذا به استـنـاد مـاده      / نامعلوم مفقود 

آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهي مـي شـود تـا         120
چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك فوق الذكر يا وجود سند مالكيت نزد خود مي 

روز پس از انتشار آگهي به اداره ثبت شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض  10باشد ظرف مدت 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايند واال پس از مـدت مـذكـور        

 الف/ م 118. نسبت به صدور سند مالكيت المثني اقدام خواهد شد
  1399/02/20:تاريخ انتشار

 عيسي حافظي فر
 كرمان 1رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

 آگهي فقدان سند مالكيت
اصلي واقـع در     11فرعي از  959خانم فاطمه امير شكاري فرزند محمد نبي مالك ششدانگ پالك 

  565صفحه  90دفتر  20957ذيل ثبت  127958كرمان كه سند مالكيت ان به شماره سند  4بخش 
كرمان بـه نـفـع       180دفترخانه  1390/03/17مورخ  2742صادر و تسليم گرديده و به موجب سند 

ضمن تسليم دو برگ اسـتـشـهـاديـه        ريال ثبت شده و  357448464بانك مسكن در قبال مبلغ 
از /  محلي تصديق امضا شده مدعي است سند مالكيت پالك مذكور به علت نامعلوم مفـقـود     

آيين نامه قانـون   120بين رفته و درخواست سند مالكيت المثني نموده است لذا به استناد ماده 
ثبت مراتب در يك نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام 

روز    10معامله نسبت به ملك فوق الذكر يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت 
پس از انتشار آگهي به اداره ثبت شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصـل  
سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايند واال پس از مدت مذكور نسبت به صدور سند مالكيت 

 الف/ م 125. المثني اقدام خواهد شد
 عيسي حافظي فر                                                          1399/02/20:تاريخ انتشار

 كرمان 1رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

 آگهي تحديد حدود اختصاصي
اصـلـي واقـع در         174فرعي از  22چون ششدانگ يك باب خانه پالك 

مترمربع واقع در كرمان كوهپايه روستـاي   576كرمان به مساحت  8بخش 
ده صالح مورد تقاضاي خانم مهرخ پور ايرانمنش  تاكنون تحديد حدود نشده و نياز به تحديـد  

قانون ثبت هم ميسر نمي باشد لذا حسـب   15حدود اختصاصي دارد و اعمال تبصره ذيل ماده 
بدينوسيله آگـهـي تـحـديـد حـدود               1101/1801ـ  99/02/16درخواست مالك به شماره 

در  محل شروع و به   99/03/12صبح روز  8اختصاصي  منتشر و عمليات تحديدي از ساعت 
عمل خواهد آمد لذا به مالك يا مالكين امالك مجاور رقبه مزبور اخطار مي گردد كه در موعد 
مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملك حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورين عـمـلـيـات     
تحديدي با معرفي مالك انجام و چنانچه كسي نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن اعتراضـي  

روز پـس از تـنـظـيـم               30قانون ثبت حداكثر ظرف مـدت       20داشته باشد بر طبق ماده 
صورتمجلس تحديدي اعتراض خود را كتباً به اين اداره اعالم نمايند و ظرف مدت يك ماه از   
تاريخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقـديـم دادخـواسـت       
نموده و رسيد تقديم دادخواست را از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايند بديهي است پـس  
از گذشت مهلت ياد شده و ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست از سوي مـعـتـرض تـوسـط          
متقاضي ثبت عمليات ثبت به نام وي ادامه خواهد يافت و هيچگونه ادعايي مسموع نخـواهـد   

 الف/ م  132. بود

 99/02/20شنبه : تاريخ انتشار
 عيسي حافظي فر

 كرمان 1رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

 آگهي مزايده اموال منقول
متعهد مليحه ايرانمـنـش و عـلـي          9600075به موجب پرونده اجرائي كالسه 

كازروني و سجاد پروين متعهد له بانك اقتصاد نوين شعبه جمهوري نظر بـه عـدم     
پرداخت بدهي به درخواست بستانكار اموالي به شرح زير به مزايده گذاشته خـواهـد   

 : شد
 مطابق نظريه كارشناسي 

 تلفن همراه
 ريال  80/000/000يك دستگاه مبلغ  note 10سامسونگ 
 ريال  100/000/000يك دستگاه مبلغ  S 10سامسونگ 
 ريال  35/000/000يك دستگاه مبلغ  6aسامسونگ 
 ريال  90/000/000دو دستگاه مبلغ  a60سامسونگ 

 ريال  100/000/000معمولي دو دستگاه مبلغ  mate 10هوآوي 
 ريال  90/000/000سه دستگاه مبلغ  y9هوآوي 
 ريال  33/000/000سه دستگاه مبلغ  y5liteهوآوي 
 ريال 50/000/000دو دستگاه مبلغ  p smartهوآوي 

دستگاه تلفن همراه به مبلغ پانصد هفتـاد هشـت مـيـلـيـون ريـال               15جمعا 
 ريال 578/000/000

 578/000/000متعلق به مديون سجاد پروين كه برابر نظريه كارشناس رسمي   
از    2702/110/5593043/2ريال ارزيابي گرديده بابت بدهي قرار داد بانكي شماره 

مورخ سه شـنـبـه در       12الي  9مزايده از ساعت .  طريق مزايده به فروش مي رسد
محل سالن اجتماعات شهيد نصر اداره كل ثبت اسناد و امالك كرمان از مـبـلـغ        

شركت در مـزايـده   .  ارزيابي آغاز و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسي به حسـاب سـپـرده ثـبـت و            
حضورخريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است برنده مزايده مكلـف اسـت     
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حسـاب ثـبـت      
توديع نمايد و در صورتي كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سـپـرده     
ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد و 
مزايده ابطال و تجديد مي گردد چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمي غـيـر   
مترقبه گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيل در همان محل و ساعت انـجـام مـي      

 . شود و حقوق دولتي وحق مزايده طبق مقررات وصول خواهد شد
  1399/2/20: تاريخ انتشار

 عليرضا محمدي كيا 
 رئيس اداره اجراي اسناد رسمي كرمان  



 :گهر عنوان كرد مديرعامل شركت توسعه آهن و فوالد گل

اي براي فروپاشي بازار  بخشنامه
 صادراتي آهن اسفنجي

اسفنجـي   درصدي بر صادرات آهن10بخشنامه وضع عوارض :  سرويس خبر
مـحـمـد    . هاي متعددي را براي فعاليت توليدكنندگان ايجاد كرده اسـت    چالش

محياپور، مديرعامل شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در اين رابطه اظـهـار   
هاي صادراتي با صدور چنـيـن    هاي يكساله براي كسب بازار تمامي تالش:  كرد

اي نشان از به صرفه نبودن صادرات براي فعاالن اين حوزه بوده و بازار  بخشنامه
 .صادراتي در حال فروپاشي است

هاي توليد آهن اسفنجي براي تامين بخشي از نياز خـود     واحد:  وي ادامه داد
اي بـه ارز         هاي توسعه و لوازم يدكي و همچنين براي تكميل پروژه قطعات به

رود بـا       گذاران انـتـظـار مـي         حاصل از صادرات وابسته اند بنابراين از سياست
 .هاي جديد داشته باشند نامه وسعت ديد بيشتري، اقدام به صدور بخش

اين :  آهن اسفنجي خاطر نشان كرد صادرات محياپور با اشاره به تناژ محدود
. كـنـد   حجم محدود از صادرات به ايجاد تعادل در توليد و فروش ما كمك مي

توجه به اين نكته كه نگهداري از آهن اسفنجي دشوار است نيز ضروري است؛ 
 .بنابراين اين محصول پس از توليد بايد بالفاصله فروخته شود

هاي تـولـيـدي در تـوازن            كننده واحد در واقع صادرات، كمك:  وي افزود
هاي توليد آهن اسفنجي بـاالسـت    از سوي ديگر، مصرف گاز واحد.  توليد بود

گـذاري     هزينه سرمايـه .  كند ها تحميل مي توجهي را به اين واحد كه هزينه قابل
. شـود    هاي توليد آهن اسفنجي نيز در سطح بااليي برآورد مي براي ايجاد واحد

هـا     كننده بسيار خوبي به ايـن واحـد       تواند كمك در اين شرايط، صادرات مي
 .باشد، هرچند متاسفانه جلوي آن گرفته شده است

هـاي     گهر بـراي رفـع چـالـش           مديرعامل شركت توسعه آهن و فوالد گل
پيشنهاداتي  رضايت توليدكنندگان آهن اسفنجي رو و در عين حال، جلب پيش

اي از صادرات اختصاص داده  به هر واحد توليدي، سهميه:  مطرح و عنوان كرد
سو تعادل در اين زنجيره حفظ شه و از سـويـي    در چنين شرايطي، از يك.  شود

 .كند ها نيز كمك مي ديگر، به تامين ارز مورد نياز اين واحد

مشاور ارشد ريـيـس      :  سرويس خبر
: دانشگاه علوم پزشكي كرمان گـفـت    

صورت  در گرما به  19ويروس كوويد 
كامل از بين نخواهد رفت امـا قـدرت     

اگـر   انتقال آن كمتر خواهـد شـد امـا       
بحث هاي فاصله گذاري اجتماعـي و    

افزايش قـدرت     فيزيكي رعايت نشود،
لذا  انتقال ويروس را شاهد خواهيم بود

آب و هوا و رعايت فاصله اجتـمـاعـي    
باعث كـاهـش    هر دو در كنار يكديگر
 .شيوع اپيدمي خواهد شد

دكتر نوذر نخعي  درباره روند شيوع 
: گفـت  ويروس كرونا در استان كرمان

روند شيوع اپيدمي كرونا نه كم و نـه      
زياد شده است بلكه ثبـات دارد ولـي       
وقتي روند شيوع اين ويروس كـاهـش   
يابد، مي تواند عنوان كرد كه خيال مـا  

تر است اما وقتي ثـبـات داشـتـه        راحت
هاي جـديـد وجـود         پيك باشد امكان

تـا   دارد اما نكته مثبت در اين بوده كـه 
در    19اين لحظه شيب شيوع كوويـد    

وي بـا       .استان كرمان افزايشي نيـسـت  
ابراز نگراني از برخي رفتارهاي خالف 

هاي بهداشتي در بـيـن مـردم         پروتكل
متاسفانه شاهد هستيم مردم :  اظهار كرد

مقداري صبرشان كم شـده و بـحـث          
گذاري اجتماعي و فيزيكي  هاي فاصله

كنـنـد و ايـن         خوبي رعايت نمي را به 
موضوعي است كه مي توانـد نـگـران      

 .كننده باشد
مشاور ارشد رييس دانشگـاه عـلـوم      

هـاي     با اشاره به نظريـه  پزشكي كرمان
متفاوت محققان و دانشمندان در زمينـه  

عنوان  19تاثير گرما بر ويروس كوويد 
معتقـدم كـه گـرمـا روي ايـن              :  كرد

گـذارد ولـي چـون           ويروس تاثير مي
بحـث هـاي فـاصـلـه گـذاري هـاي                
اجتماعي و فيزيكي به آن شكلـي كـه     

رعايت نشده اين تاثير  مدنظر مي باشد،
امـا   گرما زياد محسوس نخـواهـد بـود     

همه مردم بايد به اين نكته توجه داشتـه  
مـمـكـن اسـت ويـروس           باشـنـد كـه     

اش سر برود و اپيدمي در استان  حوصله
بـايـد    كرمان رخ دهد ضـمـن آنـكـه        

مدنظرداشت كه در استان كـرمـان در     
مناطقي همچون شهرستان هاي بافت و 

رابر هنوز هوا سرد است و مـي تـوانـد      
ويروس دوباره به اوج عملكرد خودش 

 .برسد
نخعي با تاكيد بر ايـنـكـه مـواردي         

گرماي هـوا، سـرعـت بـاد،             همچون
رطوبت و فاصله حداقل و حداكثر دمـا  

تـاثـيـر خـواهـد         روي ويروس كـرونـا  
و گرما به تنهاي موثـر نـيـسـت        داشت

بـر روي بـحـث گـرمـا            :  اظهار كـرد   
مقاالت منتشر شده در سـراسـر      تمامي

دنيا اتفاق نظر ندارند ولي زمـانـي كـه      
كنيم، مشـاهـده مـي شـود          بررسي مي

در مناطق گرم، شدت شـيـوع ايـن       كه
بايد  ويروس كمتر است اما در مجموع

و  » آب و هـوا   « كه موضوعات  بدانيم
دو  » فــاصــلــه گــذاري اجــتــمــاعــي    « 

اي هستند كه در ارتباط بـا ايـن        مولفه
ويروس با يـكـديـگـر زور آزمـايـي             

ويـروس  :  وي تـاكـيـد كـرد         .كنند مي
صورت كامل از  در گرما به  19كوويد 

بين نخواهد رفت اما قدرت انتقـال آن    
اگر بـحـث هـاي       كمتر خواهد شد اما

فاصله گذاري اجتماعي و فـيـزيـكـي         

افزايش قدرت انـتـقـال       رعايت نشود،
آب « لذا  ويروس را شاهد خواهيم بود

رعايـت فـاصـلـه گـذاري          « و  » و هوا
ــي   ــاع ــم ــت ــار            » اج ــن ــر دو در ك ه

باعث كاهش شيوع اپـيـدمـي     يكديگر
 .خواهد شد

متخـصـص    اين عضو هيات علمي و
اجتماعي پـزشـكـي دانشـگـاه عـلـوم            

با اشـاره بـه رسـيـدن            پزشكي كرمان
و مشاهده چـيـدن      » توت« فصل ميوه 

ايــن مــيــوه از درخــتــان از ســوي              
خود ميوه توت بـه    :  تصريح كرد مردم

و در هـوا       بـروي درخـت     دليل آنكه
بوده، مشكلي از باب انتـقـال ويـروس      

ولي بايد توجه داشـتـه      نخواهد داشت
باشيد كه اين ميوه هنـگـام چـيـدن از         

و هـر     روي درخت برروي زمين نيفتد
قبل ( شخصي نيز توت را با دستان خود 

از استفاده حتما دست ها را بايد با آب 
يا زير درخـت     بچيند ) و صابون شست

تـا   توت يك چادر تميز گرفـتـه شـود     
در صورت رعـايـت   .  روي زمين نريزد

 .خوردن آن موردي ندارد اين موارد

 :مشاور ارشد رييس دانشگاه علوم پزشكي كرمان

هاي اجتماعي و فيزيكي از  گذاري عدم رعايت فاصله
 كننده است سوي مردم، نگران

 نداي وحدت كرمان
 سياسي -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي 
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زمان جديد آزمون 
هاي ارشد و دكتري 

 اعالم شد
ستاد ملي مقابله با كرونا زمان جديد پـيـشـنـهـادي بـراي           :  سرويس خبر

آزمون هاي ملي كشوري از جمله كارشناسي ارشد، دكتري تخصـصـي و     
 .را مصوب كرد 99كنكور سراسري سال 

هاي داوطلبان مبني بر تعويـق   ، در پي درخواستخبرنگار مهر به گزارش
هاي ملي به دليـل شـيـوع كـرونـا ويـروس، زمـان جـديـد                     زمان آزمون

و    99، آزمون كارشناسي ارشد سال   99هاي ملي كنكور سراسري  آزمون
 .به زمان جديد موكول شد 99آزمون دكتري تخصصي سال 

بر اساس مصوبه نهايي ستاد ملي مقابله با كرونا زمان كنكـور سـراسـري      
منتقل شد و آزمـون در     99مردادماه  31و  30تيرماه به  13و  12از  99سال 

 .شود مرداد برگزار مي 31و  30روزهاي پنجشنبه و جمعه 
خـرداد     9كه قرار بـود در         99همچنين آزمون دكتري تخصصي سال 

 .تير برگزار خواهد شد 26برگزار شود در 
نيز كه پيش از اين قرار  99به همين ترتيب آزمون كارشناسي ارشد سال 

مـرداد     3و      2خردادماه برگزار شود به روزهاي  23و  22بود در روزهاي 
 .موكول و در اين زمان برگزار خواهد شد

شهريور و آزمون كـاردانـي بـه         14اي جمعه  آزمون كارداني فني حرفه
 .شود شهريور برگزار مي 14كارشناسي نيز جمعه 

كد ملي رانندگان برون 
شهري جايگزين شماره 

 هوشمند مي شود
 
 
 
 
 
 
 
 

از آخر ارديبهشت ماه سالجاري كارت هوشمند رانندگان  :  سرويس خبر
و ناوگان برون شهري فعال در حمل ونقل كاال و مسافر، از لحاظ فيزيـكـي   
حذف مي شود وكدملي رانندگان با شماره هوشمند آنها جايـگـزيـن مـي       

 .گردد
سيد علي حاج سيد عليخاني مدير كل راهداري و حمل ونقل جـاده اي    

سازمان راهداري و حمل و نقل جـاده  :  استان كرمان با اعالم اين خبرگفت 
اي كشور در راستاي اجراي مصوبه دولت با موضوع الزام دسـتـگـاهـهـاي      
اجرايي به استفاده از كد ملي هوشمند به عنوان كليد دسترسي به خـدمـات   

 .دولتي،  اين تصميم را اتخاذ و به استان ها اعالم نموده است
از اواخر ارديبهشت ماه سـال جـاري،     :  مهندس حاج سيد عليخاني افزود

اي و فرآيندهاي حـمـل و        اطالعات رانندگان و ناوگان حمل و نقل جاده
نقلي بر اساس كد ملي راننده ثبت مي شود وبا حذف چاپ و كاغذ بـراي    

 .تحقق كامل دولت الكترونيك گام موثري برداشته خواهد شد
با توجه به اين كه لوازم چاپ كـارت هـوشـمـنـد از          :  وي تصريح كرد

خارج كشور وارد مي شود و در چرخه حمل و نقل، اين كارت صرفـاً بـه     
عنوان مدركي كه شماره هوشمند راننده و ناوگان در آن درج شده مـورد    
بهره برداري قرار مي گيرد وتنها بعنوان يك برگه رسيد از آن استفاده مـي  

 .شود 
تمامي فـرايـنـد      :  مهدي صيفوري معاون حمل ونقل اين اداره كل گفت

صدور اسناد حمل و نقل جاده اي با ناوگان عمومي به صورت الكترونيكي 
و صرفاً بر اساس شماره هوشمند انجام مي شود، از اين رو از تـاريـخ يـاد        
شده چاپ فيزيكي كارت هوشمند حذف مي شود و فقط رسـيـد كـارت      

 .هوشمند به راننده ناوگان ارائه خواهد شد
مهندس صيفوري با اشاره به اين مطلب  كه دربخش حمل ونقل كـاالي  

در بخش : نفر  راننده فعاليت دارند، افزود 400هزار 17استان كرمان، حدود 
نفر راننده اتوبوس، ميني بـوس و     500هزارو4حمل ونقل مسافر نيز، حدود 

 .سواري كرايه بين شهري مشغولند
دسـتـگـاه       800هزار و  14در استان ما حدود :  صيفوري خاطر نشان كرد

انواع كاميون، كاميونت و تريلركار حمل ونقل جاده اي استان را بـرعـهـده    
دسـتـگـاه          700هزار و      3دارند و در بخش حمل ونقل مسافر نيز حدود  

 . ناوگان مسافربري فعاليت دارند
معاون حمل ونقل اداره كل راهداري وحمل ونـقـل جـاده اي اسـتـان            

هزار و    18هزار كارت هوشمند براي رانندگان و حدود  22حدود :  گفت 
كارت هوشمند جهت ناوگان حمل ونقل عمومي بار و مسافر اسـتـان      500

صادر شده است كه طبق برنامه دوره اي، رانندگان و ناوگان مـوظـف بـه        
تمديد و يا تعويض كارت هوشمند خود هستند لذا با حذف فيزيكـي ايـن     
كارت،عالوه بر صرفه جويي ريالي، در راستاي طرح تكريم ارباب رجـوع  

 .نيز اقدام درخور توجهي صورت خواهد گرفت

مدير عامل جمـعـيـت    :  سرويس خبر
 46هالل احمر استان كرمان از كمك   

ميليون توماني به بيماران نيازمند مبـتـال   
 .به كرونا در اين استان خبر داد

به گزارش مـهـر، رضـا فـالح بـه              
مناسبت روز جهاني صليب سرخ بـيـان   

ارديبهشت به عـنـوان روز        18:  داشت
جهـانـي صـلـيـب سـرخ در سـطـح                 

المللي نامگذاري شده كه يك نهاد  بين
المنفعه اسـت و كـامـالً           مردمي و عام

داوطلب محور در سطح ملي در حـال    
 .خدمات است

وي با بيان اينكه جـمـعـيـت هـالل          
هاي از جنس مردم، در    احمر مجموعه

كنار مردم و براي مردم جمعيت است، 
جمعيت هالل احمر در بيش از   :  افزود
كشور دنيا وجـود دارد كـه در            189

كشورهاي اسـالمـي تـحـت عـنـوان             
جمعيت هالل احمر و در كشـورهـاي     
غير اسالمي تحت عنوان صليب سـرخ    

 .شود شناخته مي
مدير عامل جمعيـت هـالل احـمـر         

فرق هالل احمر بـا  : استان كرمان گفت
اين اسـت   رسان ديگر نهادهاي كمك

كه فوريت دارد و به عنـوان سـربـازان      
 .يك ارتش بايد هميشه آماده باشد

جمعيـت هـالل     :  فالح تصريح كرد
احمر در پنج محور مردم محور بـودن،  
جوان محور بودن، داوطـلـب مـحـور         
بودن، فرهنگ مـحـور بـودن، مـورد           

كـنـنـد كـه          اعتماد بودن مردم كار مي
مردم در حوادث با اعتـمـاد بـه هـالل         

ديـدگـان      احمر بـه كـمـك آسـيـب           
 .آيند مي

پروژه محروميت  395اجراي 
 زدايي در كرمان

وي با اشاره به اينكه سال گـذشـتـه      
ابتداي سال را با سيل و انتهاي سـال را    

به پايان رسـانـديـم و شـاهـد           كرونا با
: حوادث بسياري بوديم، ابـراز داشـت    

جمعيت هالل احمر استان كـرمـان در     
بـرنـامـه و         395در مجـمـوع      98سال 

پروژه محرومـيـت زدايـي در قـالـب            
هــاي    هــاي ســالمــت پــروژه       كــاروان

ــتــي و ســالمــت، خــدمــات           حــمــاي
مددكاري، فرشتگان رحمت و طـرح      
ملي كنترل فشار خون اجرا كردند كـه  

هزار نفر از ايـن   248از اين آمار قريب 
مـيـلـيـارد      32ها به ارزش ريالي  فعاليت

 .تومان استفاده كردند
مدير عامل جمعيـت هـالل احـمـر         

طـرح نـذر     :  استان كرمان يادآور شـد   
آب جمعيت هالل احمر در دو سـال        
متوالـي در سـيـسـتـان بـلـوچسـتـان،                
هرمزگان، خراسان جنوبي و كرمان در 
مناطق محـروم اجـرا شـد امـا اصـل              

هـاي ايـن طـرح مـددكـاري،               برنامه
معيشتي، درمان و طرح حـمـايـتـي از         
مردم محروم كه ارزش ايـن خـدمـات      

ميليون تومان بـوده     200يك ميليارد و 
 .است

از اقــدامــات ديــگــر     :  وي گــفــت  
جمعيت هالل احمر كمك داوطلـبـانـه    

هاي بحراني مثل سيل بوده كه  در زمان
هـاي اقـتـصـادي،          از ظرفيـت بـنـگـاه      

هاي مردم نهاد و  كمك گرفته  سازمان
 .است

در فــرورديــن ســال     :  فــالح افــزود  
 21هاي مردمي به مبلـغ     گذشته كمك
تـن اقـالم        683بيش از (ميليارد تومان 

آوري شـد كـه ايـن             جـمـع  )  اهدايي
ها بـه خـوزسـتـان، لـرسـتـان،               كمك

گلستان، سيستان بلوچسـتـان، ايـالم و        
كرمان ارسال شد ضمن ايـنـكـه ايـن         
اقدامات همچنان در سـال جـاري بـه        

 .شود طور جدي دنبال مي
مدير عامل جمعيـت هـالل احـمـر         

وظيـفـه ذاتـي مـا         : استان كرمان گفت
خدمات رساني در بـحـران و حـادثـه         

 326است در سال گـذشـتـه هـزار و           
حادثه و عمليات امداد و نـجـات در         

هاي ملي انجام  حوزه معاونت در حادثه
هزار نـفـر امـدادرسـانـي         408شده كه 

صورت گرفته كه از اين آمار قـريـب     

شش هزار نفر نيروي امدادي در ايـن      
 .ها حضور داشتند عمليات

تـن اقـالم        450:  فالح يادآور شـد   
امدادي در سال گذشته به پنج استان به 

ميليارد تومان ارسال شد كـه   10ارزش 
ميليارد تومـان كـمـك       31در مجموع 
 .بوده است

در حوزه بهداشـت و    :  وي ادامه داد
 332درمان و توانبخشي در مـجـمـوع      

ــه مــراكــز              ــفــر مــراجــعــه ب هــزار ن
ــي،          ــش ــخ ــب ــوان ــون، ت ــي ــاس ــن ــي واكس

ها  هاي هالل احمر و داروخانه درمانگاه
مـنـد      داشتيم كه از خدمات مـا بـهـره       

 .شدند
مراجعه روزانه بـه  :  وي تصريح كرد
 16و ماهـيـانـه       652مراكز هالل احمر 

 97هزار نفر است كه نسبت بـه سـال         
درصدي داشته كه علت ايـن     17رشد 

هـا، بـه روز        افزايش بهسازي داروخانه
رساني و تجهـيـز مـراكـز درمـانـي و             
دسترسي آسان مردم به ايـن خـدمـات      

 .بوده است
فالح به اقدامات ديگـر جـمـعـيـت        
هالل احمر استان كرمان اشاره كـرد و    

دوره آموزشي توسط  609:  بيان داشت
هزار نـفـر از ايـن           76ما انجام شده و 

ها استفاده كردند در كنار ايـن   آموزش
ها طرح ملي ايـمـنـي مـدارس        آموزش

مـدرسـه ايـن         453انجام شده و در       
هـزار نـفـر          82مانورها انجام شده كه 

مند  ها بهره آموزان از اين آموزش دانش
 .اند شده

در ابتداي هر سال در   :  وي ادامه داد
ها طـرح مـلـي ايـمـنـي            ورودي استان

مسافران تحت عنوان پـيـشـگـيـري و          
كاهش تصادفات توسط هالل احـمـر     

حـدود     97شود كه در سـال       اجرا مي
هزار نفر از خدمات طـرح مـلـي         135

هالل احمر استفاده كردند ضمن اينكه 
ايـن   كرونـا  به علت بيماري 98در سال 

 .طرح انجام نشد
وي به طرح سحر جمـعـيـت هـالل       

يكي از :  احمر اشاره كرد و يادآور شد
موضوعاتي كه در زمان بحران بايد بـه    
آن توجه كرد مسائل روحي و روانـي    
مردم است كه در ايـن راسـتـا هـالل           
احمر طرح سحر را تشكيل داده اسـت    
ضمن اينكه سال گذشته دو هزار نفر از 
 .خدمات تيم ملي سحر استفاده كردند

ايجاد پايگاه امداد و نجات در 
 و بندرعباس منوجان محور

طـرح مـلـي دادرس        :  وي ادامه داد
) آموز آماده در روزهاي سخت دانش( 

يكي از موضوعاتي است كه همه سالـه  
توسط سازمان جمعيت جوانـان هـالل     

 20شود كه سال گذشته    احمر اجرا مي
آموز از اين طرح اسـتـفـاده     هزار دانش

 .كردند
مدير عامل جمعيـت هـالل احـمـر         

جـمـعـيـت هـالل        :  استان كرمان گفت
احمر در حوزه جوانان و نوجوانـان در    

هـاي   براي كاهش آسيب 98و  97سال 
اجتماعي و كسب و كارهاي خرد نـيـز   

 .ورود پيدا كرد
هـايـي      پـروژه    98سـال    :  وي افزود

توسط جمعيت هالل احمر اجرايي و به 
 10مرحله افتتاح رسـيـد كـه قـريـب            

ميليارد تومان بودجه عمراني در مركـز  
توان به افتتاح مـركـز      استان بود كه مي

هـاي     دندانپزشكي، افتتاح كـلـيـنـيـك     
تخصصي توانبخشي، بازسازي، تعمـيـر   

هاي جمعيت  و به روز رساني داروخانه
هالل احمر با هدف سهولت دسترسـي  

اشـاره   مورد نـيـازشـان      مردم به داروي
 .كرد

و    97فالح با بيان اينكه در پـايـان       
از چـهـار دسـتـگـاه             98ابتداي سال   

خودروي امداد و نجات رونمايي شـد،  
ايجاد پايگاه امداد و نجـات در    :  گفت
و بندرعبـاس و مـركـز         منوجان محور

جراحي محدود شهرسـتـان بـه ارزش        
پنج ميليارد تومان از ديـگـر اقـدامـات       
جمعيت هالل احمر استان كـرمـان در     

 .بوده است 98پايان سال 
اشـاره   كـرونـا   وي به شيوع ويروس

علت اينكه استان كرمـان  :  كرد و افزود
جز مناطق سفيد است و شيوع كمتـري  

شود اين است كه از  در آن مشاهده مي
ابتداي اپيدمي كـار پـيـشـگـيـري در             

هاي استان جدي گـرفـتـه شـد        ورودي
همچنين در زمينه پيشگيري جمـعـيـت    

 17هالل احمر از نهم اسفنـد مـاه در         
و غربـالـگـري را       سنجي نقطه كار تب

 .انجام داد
جمعيت جوانـان  :  فالح تصريح كرد

هــالل احــمــر كــار ضــدعــفــونــي و          
گندزدايي اماكن عمومي را بر عـهـده     
داشتند همچنين كار دوخت دستـكـش   
و دوخت و دوز اقالم بهداشتـي را بـر       
عهده داشتند ضـمـن ايـنـكـه تـوزيـع            
ماسك و اقالم بهداشتي در بين بيماران 

عـدد   500شش هزار و  خاص به مقدار
 .در حال توزيع است
مددكاران جمعيـت  :  وي بيان داشت

هـايـي كـه         هالل احمر در بيمارسـتـان  
بستري هستـنـد افـراد       كرونايي بيماران

كنـنـد و اقـالم         نيازمند را شناسايي مي
كنند كه در  بهداشتي را به آنها ارائه مي
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تجليل از صنايع برتر 
همكار با شركت توزيع 
 برق شمال استان كرمان

 
 
 
 
 

 
هاي كاهـش پـيـك       آئين تجليل از صنايع برتر همكار با طرح:  سرويس خبر 

شركت توزيع نيروي برق شمال استان در مديـريـت تـوزيـع بـرق           98بار سال 
 . كرمان برگزارشد

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كـرمـان ،       
 98هاي كاهش پيك بار سـال       آئين تجليل از صنايع برتر در همكاري با طرح

اين شركت با حضور مديرتوزيع برق كرمان ، مديران دفتر مديريت مصرف و   
 .امور نواحي برق كرمان و مديران واحدهاي صنعتي كرمان برگزار شد

درابتداي اين مراسم داوود اماندادي مدير امورنواحي برق كرمان ، بـااشـاره   
تالشگران صنعت برق در روزهـاي         : به پويش صنعت برق هميشه بيدار گفت

شيوع بيماري كرونا با راه اندازي پويش سراسري و تالش هاي شـبـانـه روزي      
خود در كنار مدافعان سالمت از هيچ تالشي جهت تامين برق پـايـدار مـراكـز       

 .درماني و مردم دريغ نكرده اند
مصرف انرژي و بهره وري توليد را يك رابطه دوسويه خواند و  :  وي افزود 

ارتقاء آگاهي در خصوص مديريت مصرف انرژي و نـهـاديـنـه       :  اظهار داشت
شدن امر بهبود مصرف مي تواند عالوه بر مديريت هزينه، مـيـزان بـهـره وري         

وي با تقدير از مديران صنايع و كارخانه ها كه در پيـك  .  توليد را ارتقاء بخشد
بار سال گذشته با صنعت برق همكاري داشتند بر حفظ و تداوم اين همـكـاري   

 .در پيك بار تابستان امسال تاكيد كرد
مدير دفتر مديريت مصرف شركت تـوزيـع نـيـروي بـرق شـمـال اسـتـان                  

هـاي     نيز در ادامه ضمن تقدير از همكاري واحدهاي صنعتي در طـرح      كرمان
 .ها ارائه كرد توضيحاتي در خصوص اين طرح 98كاهش پيك بار سال 

هاي كاهش پيك بار شامل انتقال تـعـطـيـالت و        طرح:  افزود   حميد عليزاده
تعميرات ساليانه، جابجايي شيفت كاري و انتقال مصارف از سـاعـات اوج بـه        
ساعات كم باري، انتقال روز تعطيل هفته از جمعه به يكي از روزهـاي كـاري     
هفته، همكاري با طرح ذخيره عملياتي صنايع و بكارگيري مـولـد اضـطـراري       

 .است
هاي  مشترك صنعتي در اجراي طرح 293سال گذشته تعداد:  وي عنوان كرد

مشترك هم در طرح بكارگيري مـولـد اضـطـراري          16مختلف ويژه صنايع و 
 .مشاركت وهمكاري نموده اند

در پايان اين مراسم از چهار واحد صنعتي برتر شهرستـان كـرمـان كـه در           
مشاركت داشتند با اهـدا لـوح تـقـديـر و             98هاي كاهش پيك بار سال  طرح

 .تنديس تجليل شد

 :مدير عامل هالل احمر كرمان خبر داد
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