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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   29 یکشــنبه         782 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

ظرفیت تخت های ICU  بیمارستان های 
استان تقریبا تکمیل است
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ماسک تنها واکسن موجود برای کرونا

سه سناریو  برای بازگشایی مدارس کرمان تعریف شد

*روایتیازبیمارانبهبودیافتهکروناییکههرکدامشرایطمتفاوتیراگذراندهاند
*براساسنظرکارشناسانبهداشتی،ماسکازهرواکسنیبرایپیشگیریازکروناموثرتراستواحتمالابتالبهاینبیماریراتا95درصدکاهشمیدهد

شهرداری بم قهرمان 
فوتبال بانوان ایران شد

بااعالمگالرهناظمیمسئولبرگزاریرقابتهای
فوتبالبانوانایران،عنــوانقهرمانیلیگفوتبال

بانواندرسالجاریبهشــهرداریبمرســیدتااینتیمبرایسومینسال
متوالیعنوانقهرمانیاینرقابتهاراازآنخودکند.بمیهاباالترازوچان

کردستانوشهرداریسیرجانبهاینعنواندستیافتند.

براساساعالمدانشــگاهعلومپزشکیکرماندر۲۴
ساعتگذشتهازمیانبیمارانشناساییشدهکهبه

کرونامبتالشدهاند،۷۱نفردرسطحاستاندربیمارستانبستریشدند.و
همچنینتعدادفوتیهایقطعیابتالبهکووید۱9در۲۴ساعتگذشته9
مورد)۲نفرشهرستانهایتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیکرمان–۱
نفرشهرستانهایتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیبم–۳مورددانشگاه
علومپزشکیرفسنجانو۳نفرشهرستانهایتحتپوششدانشکدهعلوم
پزشکیسیرجان(بودهاست.مجموعجانباختگانبهدلیلابتالیقطعیبه

کووید۱9ازابتداتاکنون۳۰۰ثبتبودهاست.

مدیرکلانتقالخوناستانکرمانبااشارهبهاینکهکار
دریافتپالســماازبهبودیافتگانکووید۱9درکشورو

کرمانتازهشروعشده،گفت:دراســتانکرمانتاکنون55نفرمراجعهکردندو
پالسمای۴۰نفردریافتشدهکهروندروبهرشدیداریمواستقبالخوبیازاین
موضوعشدهاست.دکترروحاهللمیرزائیگفت:درحالحاضروضعیتذخایرخونی
استانکرمانخوباستبهجزءگروههایخونیO مثبتوBمثبتکهکاهش

نسبیدراینایندوگروهداریم.

کاهش ذخایر گروه های خونی 
O و B مثبت در کرمان

کرونا      در استان
 300             قربانی گرفته است
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 2 بخوانید
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اسیر جادوی 
کویر لوت

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

  ۴۶۴۶ درصد افراد مبتال به کرونا  بدون عالمت هستند درصد افراد مبتال به کرونا  بدون عالمت هستند
ویروس کرونا مسری تر شده استویروس کرونا مسری تر شده است

چهــارســالازجهانــیشــدنکویــر
لــوتمــیگــذرد،پهنــهیجــادوی
ایکــهمحــالاســت،زیرآســمانش
نفسکشــیدهباشــیوبرایهمیشــه
ــد،کویر ــتنمان ــهخاطرات درگنجین
ــهآســمانشمشــهوراســت،شــب ب
ــمان ــی،آس ــربگذران ــهدرکوی راک
لبریــزازســتارهاش،تــوراســحرمی
کنــد،انــگارآســمانبــهتــونزدیــک
ــی ــیتوان ــتوم ــهاس ــرازهمیش ت
دســتترادرازوســتارهایراازآن
ــه ــهیآســمانیک ــی،پهن خــودکن
ــاناســیرخــودمــی بســیاریراچن
ــرمــی ــهدلکوی کنــدکــهشــبانهب
زننــدتــاازحــظایــنبــیکــرانپــر
ســتارهلبریــزشــوند،درســتوقتی
ــهآنآســمانخیــرهایوزیــر کــهب
ــده ــیش ــایجهان ــنه ــتش پاهای
ایــناثــرراحــسمــیکنــی،کویــر
ــان ــلکرم ــود،اه ــیش ــوم ازآنت
کــهباشــیبــاهــربــارشــنیدن
ــررســانهای ــوتدره ــرل اســمکوی
ذوقمــیکنــیوذوقمــیکنــی
ــوت ــرل ــاکوی ــت.ام ــیبودن ازکرمان
جادویــیتــرهــمشــده،حــدود
ــهای ــاراندریاچ ــتب ــالاس دوس
ــر ــیدهوب ــربخش ــینهکوی ــهس راب
ــزوده ــرآناف ــههــایکــمنظی جاذب
ــدی ــرجدی ــاخب ــنروزه ــت،ای اس
ــوش ــهگ ــوتب ــرل ــهکوی ازدریاچ
ــراث ــهمی ــهایک ــد،دریاچ میرس
ــهدر ــتک ــالشاس ــیدرت فرهنگ
ــت ــورثب ــایکش ــتتاالبه فهرس
شــود،دریاچــهایکــهتناقــض
وجــودیاشبــاکویــر،جمعیــت
زیــادیازگردشــگرانرابــهدل
کویــرمــیکشــاند.کویــرلــوت
ــیدریاچــه ــقعاشــقیاســت،ب الی
ــم ــاه ــیه ــه،کرمان ــادریاچ ــاب ی

ــد. ــررابلدن ــاکوی ــقیب عاش

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت دومفراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/04/30 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/04/30 تا تاریخ 1399/05/04

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1399/05/15
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1399/05/16

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصــل ســیلو 
و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 43310516-034 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

155/ج98/3
محوطه سازی مسکن مهر 
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5،020،358،852
فهرست بهای واحد پایه رشته 

ابنیه سال1399
156/ج98/3

محوطه سازی مسکن مهر فرهنگیان 
جیرفت)تجدید(

306،000،0006،113،707،352

157/ج98/3
احداث سالن ورزشی حسین آباد 

کهنوج)تجدید2(
418،000،0008،342،579،741

ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی 
سال 1399 و بخشنامه سرجمع 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای 

کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان کرمان

)فرآیند 18/الف/99(

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی انتخـاب پیمانکار انجـام خدمات پشـتیبانی مورد نیاز شـرکت آب 
منطقـه ای کرمـان و واحدهـای تابعه در سـطح اسـتان کرمان به شـماره 18/الـف/99را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 

برگـزار نمایـد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد ( به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت 
عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/4/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 روز شنبه مورخ 99/5/4

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 99/5/14
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:15 روز سه شنبه مورخ 99/5/14

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه آدرس: کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت 
آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، دفتــر قراردادهــا و تلفــن 034-32224482

ارائــه پاکــت الــف بــه آدرس: کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان ســاختمان شــماره یــک، طبقــه دوم، دبیرخانــه محرمانــه 
دفتــر حراســت

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 
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 شناسه آگهی 916782
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

رئیسکلدادگستریاستانکرمان
سهممالیاتدربودجهکشوررابسیار
حیاتیدانستوگفت:تحققعدالت
مالیاتی،مهمترینمقولهنظاممالیاتی
است.بهگزارشروابطعمومیادارهکل
امورمالیاتیاستانکرمان،یداهللموحد
،رئیسکلدادگستریاستاندردیدار
بامدیرکلامورمالیاتیاستان،برتعمیم
احساسعدالتدرجامعهبهعنوانیک
مولفهحیاتیتاکیدکردوگفت:مردماز
پرداختمالیاتگالیهندارندواحساس
وظیفهمیکنندکهدراقتصادکشور
مشارکتداشتهباشندامافرارمالیاتیو
تبعیضمالیاتیراتلخمیدانندومدیران
سازمانامورمالیاتیبایدبهاینموضوع

توجهویژهداشتهباشند.
ویثباتوتداومدردرآمدهایمالیاتی
راموجبارائهخدماتبهتردولتدر
اجرایطرحهایعمرانیوتوسعهزیر
ساختهایشهریدرکشوربرشمرد
وتصریحکرد:بایدبررسیشودکه
آیااستانکرمانبهتناسبمالیات
پرداختیشرکتهایبزرگازبودجه
هایعمرانیوعمومیبرخوردارمی
شودودراینرابطهمدیراناستانیباید

پیگیریهایالزمراانجامدادهونتایج
آنرابهمردماطالعرسانیکنند.موحد
بهگالیههایواحدهایتولیدیاستان
دربارهتشخیصمالیاتعلیالراسو
طوالنیشدنزمانرسیدگیبهاعتراض
اینواحدهابهمالیاتتشخیصیاشاره
کردوگفت:امورمالیاتیبایدبهدقت
کارشناسانوسرعتدرفرایندرسیدگی
وتشخیصمالیاتتوجهویژهداشته

باشد.
رئیسکلدادگستریاستانکرمان
افزود:سازمانامورمالیاتیمیتواندبا
ارایهمعافیتهاومشوقهایقانونیبرای
حمایتازواحدهایتولیدی،معدنی

وصنعتی،کمکشایانیبهتحققجهش
تولیدنماید.مدیرکلامورمالیاتیاستان
کرماننیزدرایندیدارازحمایتدستگاه
قضائیاستانازامورمالیاتیتشکرکردو
گفت:مهمترینسیاستنظاممالیاتیدر
سالجهشتولیدایناستکهباتکمیل
پایگاهاطالعاتمودیان،کشففرارهای
مالیاتیوشناساییفعاالناقتصادیفاقد
پروندهمالیاتی،درآمدهایپیشبینی

شدهامسالرامحققنماید.
سلمانیبااشارهبهاهمیتآموزش
مودیانمالیاتیباقوانینومقررات
مالیاتیاذعانداشت:امورمالیاتیاستان
بابرگزاریدورههایآموزشیجهت

آگاهیواطالعرسانیبهاعضایاتاقهای
بازرگانیواصنافوآشناییباقوانین
مالیاتی،نقشموثریدرارتقاءسطح
عمومیدانشآناندرزمینهنحوهاجرا
وچگونگیپرداختمالیاتوشرایط
برخورداریازمعافیتهایمالیاتیداشته
است.ویرسیدنبهعدالتمالیاتیرااز
اهدافهوشمندسازینظاممالیاتی
برشمردوافزود:وصولدرستوبا
اصولمالیاتفشاررویتولیدراکاهش
میدهدودراینراستانیازمندهمکاری

دستگاهقضائیاستانهستیم.
مدیرکلامورمالیاتیاستانکرمان
خاطرنشانکرد:ازعملکردسال98به
بعد،شیوهعلیالراسبهطورکاملاز
نظاممالیاتیبرچیدهخواهدشدومالک
تشخیصدرآمد،اطالعاتواقعیواسناد

ومدارکمودیخواهدبود.
ویبااشارهبهواریزبیشاز۱۱۰۰
میلیاردتومانبهحسابشهرداریها،
دهیاریهاوفرمانداریهایاستاناز
محلعوارضارزشافزودهدرسال98
،خاطرنشانکرد:درحالحاضرچهار
درصدازمجموعوصولیمالیاتاستان
کرمانازسویاصناف،۲۳درصداز
سویحقوقبگیران،65درصدازسوی
شرکتهایبزرگاستانو8درصداز
طریقمالیاتبرارثوسایرمنابعاخذ

میشود.

معاونآموزشابتداییادارهکلآموزشوپرورشاستانکرمانگفت:
سهسناریودرزمینهبازگشاییمدارسدرایناستانتعریفشده

است.،عباسضیاگفت:آغازسالتحصیلیجدیدبراساسمصوبات
ستادملیمقابلهباکرونااز۱5شهریورماهاستواگروضعیتاستان

کرماندرزمانبازگشاییمدارسقرمزباشدکالسهابهشکلمجازی
برگزارمیشود

تحقق عدالت، مهمترین مقوله نظام مالیاتی است
رئیس کل دادگستری استان کرمان:

آگهي مناقصه عمومي
شــهرداري منطقــه ســه  كرمــان در نظــر دارد جهــت اجــرای پــروژه هــای ذیــل بــه شــرح ذکــر شــده ، از طريــق برگــزاری 
مناقصــه عمومــي اقــدام نمايــد لــذا از كليــه پیمانــکاران تائیــد صالحیــت شــده در رشــته ابنیــه  و راه حــد اقــل رتبــه 
5 دعــوت بعمــل مــي آيــد. فــروش اســناد از مــورخ 99/4/29 لغایــت 99/5/12 تســليم پيشــنهادات مــورخ 99/5/19 
بازگشــايي پاکتهــا مــورخ  99/5/20 ، محــل فــروش اســناد مناقصــه امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز  بــه آدرس 
ــد مــی باشــد .  ســاير اطالعــات و جزئيــات در اســناد مناقصــه و اطالعــات  کرمــان ، میــدان شــورا ســاختمان جدی

تکمیلــی آگهــی در ســایت شــهرداری kermancity.ir منــدرج اســت.

مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری کرمان

مبلغ برآورد اولیه)ریال( بر اساس موضوع مناقصهردیف
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه)ریال(مدتفهرست بهای ابنیه سال 1399

)بصورت نقد یا ضمانت نامه بانکی (

1
عملیات پیاده روسازی بلوار آیت هللا 

صالحی
4180/000/000 ماه3/544/580/953

5180/000/000 ماه3/313/262/019عملیات جدولگذاری خیابان خواجو2

شناسه اگهی 324250

شرکت سهامی آب منطقه ای 
استان کرمان
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کاهش ذخایر گروه های خونی 
O و B مثبت در کرمان

ــه ــااشــارهب ایســنا/مدیــرکلانتقــالخــوناســتانکرمــانب
ــد۱9در اینکــهکاردریافــتپالســماازبهبــودیافتــگانکووی
کشــوروکرمــانتــازهشــروعشــده،گفــت:دراســتانکرمــان
تاکنــون55نفــرمراجعــهکردنــدوپالســمای۴۰نفــردریافت
شــدهکهرونــدروبــهرشــدیداریــمواســتقبالخوبــیازاین
موضــوعشــدهاســت.دکترروحاهللمیرزائــیدرگفــتوگــوبــا
ایســنادربــارهوضعیــتذخایــرخونــیاســتانکرمــاناظهــار
کــرد:درحــالحاضــروضعیــتذخایــرخونــیاســتانکرمــان
خوباســتبــهجــزءگــروههــایخونــیOمثبــتوBمثبت
کهکاهــشنســبیدرایــنایــندوگــروهداریــم.ویافــزود:از
همــهکســانیکــهایــندوگــروهخونــیرادارنــددرخواســت
ــون ــون،خ ــالخ ــایانتق ــگاهه ــهپای ــهب ــامراجع ــمب داری
ــروه، ــندوگ ــشای ــرانکاه ــاجب ــهب ــدک ــداکنن ــودرااه خ
ــم. ــکلینداری ــتومش ــباس ــتانمناس ــیاس ــرخون ذخای
ــد ــگانکووی ــودیافت ــرد:ازبهب ــحک ــهتصری ــیدرادام میرزائ
ــم ــتهدرخواســتداری ــاگذش ــودیآنه ــه۲8روزازبهب ۱9ک
ــهپایــگاههــایانتقــال ــامراجعــهب بــهشــکرانهسالمتشــانب
خــوندرسراســراســتانبــااهــدایخــونکامــلیــاپالســما،
بــهدرمــانمبتالیــانبــهکرونــاکمــککنند.مدیــرکلانتقــال
خــوناســتانکرمــانگفــت:دریافــتپالســمایخــون
ــگاهمرکــزیانتقــالخــونواقــع ــادرپای بهبودیافتــگانکرون
ــراددرســطح ــناف ــیشــودوای ــوار۲۲بهمــنانجــامم دربل
ــادر ــهم ــدک ــداءکنن ــودرااه ــونخ ــدخ ــیتوانن ــتانم اس
ــااشــاره ــهب ــم.ویدرادام ــیکنی ــرآوریپالســماراجــدام ف
ــد ــگانکووی ــودیافت ــماازبهب ــتپالس ــهکاردریاف ــهاینک ب
ــازهشــروعشــده،افــزود:دراســتان ۱9درکشــوروکرمــانت
ــمای۴۰ ــدوپالس ــهکردن ــرمراجع ــون55نف ــانتاکن کرم
ــمواســتقبال ــهرشــدیداری ــدروب نفــردریافــتشــدهورون

ــیشــدهاســت. خوب

مدیـرکلزنـدانهـاواقدامـات
تامینیوتربیتیاسـتانکرمانازکرونا

کاهش۱5.5درصـدیورودیبه
زندانهایایناسـتانطیسـالگذشـتهخبر
دادوگفـت:ورودیبـهزنـدانهـایاسـتان
کرمـاندرسـهماههنخسـتامسـالنیـز۳۲
درصـدنسـبتبـهمـدتمشـابهسـالقبـل
کاهـشداشـتهاسـت.رمضانامیـریدرجمع
خبرنگارانبااشـارهبهصـدور۲۱هـزارو۳6۳
تصمیـمجایگزیـنحبـسازسـویقضـات
اسـتانافـزود:طیسـالگذشـتهدرراسـتای
اجـرایراهبـرداصلیقـوهقضائیهدرراسـتای
کاهـشجمعیـتکیفـریزنـدانهـا،۲8۳۰
تعلیـقاجـرایحکـم،۱۴۳۲مـوردآزادی
مشـروط،۲۱۰تعلیقصـدورحکـم،6۷مورد
اسـتفادهازپابندالکترونیک،۳9۰۳قرارتعلیق
تعقیب،بالغبر۴۰۰۰کیفرخواسـتشـفاهی،
8۷۱موردالـزامبهخدمـاتعمومـیرایگانو
۱۴۴۲مـوردعفـورهبـریدراسـتانکرمـان
انجـامشـدهاسـت.ویبـااشـارهبـهاینکـهاز
ابتدایاجرایطـرحپابندالکترونیکـی9۳نفر
باایـننـوعحبـس،مجـازاتشـدهانـداظهار
کرد:درسـتادصیانـتازحقوقشـهروندیدر
دورهپیشـگیریازکرونـا،5۲جلسـهشـورای
طبقـهبنـدیبرگـزاروبـارایبـازشـدن۲۷۲
محکـوم،مرخصـی۳55محکـوم،مرخصـی
پایانحبس۱69محکوم،آزادیمشروط6۴9
محکـوم،عفـو۳۱۱محکـوم،تعلیـق۲۳9
محکـوم،تعلیـققـراربازداشـتموقـت۲5
محکوموتعلیققرارکفالـت۴محکومموافقت
شدهاسـت.مدیرکلزندانهایاسـتانکرمان
بابیاناینکهدرراسـتایتوسـعهدادرسـیغیر
حضـوریونظـارتالکترونیکزمـانبرگزاری
جلسـاتدادرسـیالکترونیکیزیرسـاختهای
مالقاتمجـازینیزدرزندانهایاسـتانکرمان
فراهمشـدهاسـتافـزود:درحالحاضـر۱۲9
زندانیدرحوزهصنعـت،۱۷5زندانیدرحوزه
خدمـات،۱۴۱زندانـیدرحـوزهکشـاورزیو
855زندانـیدرحوزهصنایعدسـتیمسـئول
بـهفعالیـتهسـتند.امیریبااشـارهبـهآزادی
۳۷۰زندانـیجرایـمغیرعمـدبـاکمکسـتاد
دیهوخیراندرسـالگذشـته،گفت:ازابتدای
سـالجـاریتاکنـوننیـز۴۰زندانـیجرایـم

غیرعمداززندانهایاسـتانکرمانآزادشـده
اندکهدرهمینراسـتاکرمانسـالگذشتهدر
شـماراسـتانهایبـارتبـهنخسـتدرزمینه
آزادیزندانیانجرائمغیرعمـدوکمکخّیران
قرارداشـت.مدیرکلزندانهایاسـتانکرمان
بـابیـاناینکـهحـدود۱.5درصـداززندانیان
اسـتانکرمـانبـهدلیـلجرائـمغیرعمـددر
زندانبهسـرمیبرنـدتصریـحکرد:ایـنافراد
باجرائمـیچـونبدهـکاریمالـی،ناتوانیدر
پرداختمهریـهونفقـهوقتلهایشـبهعمد

زندانیشدهاند.
پیشگیری از ورود کرونا به زندان های 

استان کرمان
مدیرکلزندانهـاواقداماتتامینـیوتربیتی
اسـتانکرمـاندربخـشدیگـریازصحبـت
هایخـودبـااشـارهبـهشـیوعویـروسکرونا
واقدامـاتپشـگیرانهدرادارهکلزنـدانهـای
اسـتانگفت:بـاارائـهواجـرایپروتـکلهای
بهداشـتیوتعیینمراحلقرنطینـهایمتعدد
ازورودویـروسکرونـابـهزنـدانهـایبسـته
اسـتانپیشـگیریشـدهاسـتبهطوریکهبر
اسـاستعامالتموجودبیـنادارهکلزندانها
ودانشـگاهعلـومپزشـکیکرمـانوبـاانجـام
اقداماتپیشـگیرانهتاثیرگذار،حتییکمورد
زندانـیمبتـالبـهکرونـاتاکنـوننداشـتهایم.
امیـریضمناشـارهبـهاینکـهتمـامکارکنان
زندانهـایاسـتانکرمـانازنیمهاسـفندماه

سـالگذشـتهدرآمادهبـاشهسـتند،افـزود:
باتوجـهبـهشـیوعویـروسکروناکارپرسـنل
ادارهکلزندانهـاچندیـنبرابـرشـدهتـااز
ابتـالیزندانیـانبـهاینبیمـاریپیشـگیری
شـود.ویضمـنتاکیـدبـرایـنمطلـبکـه
زیرسـاختهایالزمبـرایبرگزاریجلسـات
محاکمهبهصـورتالکترونیکـیدرزندانهای
سراسراسـتانکرمانفراهمشـدهاست،گفت:
درسالگذشـتهدادگاهالکترونیکی8۲6نفراز

متهماندرمجموعهزندانهایاسـتانبرگزار
شـدکهنقشبسـیارمهمـیدرکاهـشهزینه
هایاعـزاموبدرقهزندانیانونیزپیشـگیریاز
ورودویـروسکرونابهداخـلزندانهاداشـته
اسـت.اینمقـامقضاییبـااشـارهبهاینکـهدر
راسـتایارائـهخدمـاتبهداشـتیدرمانـیو
پیشـگیریازشـیوعبیماریکرونابـاهمکاری
دانشـگاهعلومپزشـکیودادگسـتریوسـایر
ارگانهایاسـتاناقداماتبسـیارزیادیانجام

شـدهاسـت،گفت:-ارسالکلیهدسـتورالعمل
هایمربوطبـهکنترلبیمـاریکروناارسـالی
ازسـازمانزندانها،پدافندغیرعاملودانشـگاه
علومپزشـکیبـهزندانهایتابعهجهـتاجرای
مفـادوبرگـزاریجلسـاتبـهصـورتویدئـو
کنفرانسباسـتادسـازمانزندانهـاوزندانهای
تابعهجهتبررسـیوضعیتبیمـاریدرزندان
هـاوراهکارهـایپیشـگیریدرزنـدانجهت
پرسـنلومددجویانوسـربازاندراینراسـتا

انجامشـدهاسـت.مدیرکلزندانهایاسـتان
کرمـانعنـوانکـرد:محـدودکـردنمالقـات
هـایحضـوریوشـرعیوبعضـاکابیـندر
زندانهـاباهماهنگـیمجموعهقضائـیواطالع
رسـانیبهخانوادهزندانیان،پیگیـریازطریق
مجموعـهقضائـیجهـتارائـهمرخصـیبـه
زندانیـاندارایشـرایطوبیماریهـایمزمـن،
تعاملبامجموعـهقضائیدرخصـوصکاهش
ورودیزنـداندرماههـایاخیـرو-آمـاده
سـازیفضـایمبنـیبـرنگهـداریزندانیـان
ورودیتـا۱۴روزقبـلازورودبـهاندرزگاههـا
نیـزبـهمنظـورپیشـگیریازورودکرونـابـه
زنـدانهـاانجـامشـدهاسـت.مدیرکلزنـدان
هاواقدامـاتتامینـیوتربیتیاسـتانکرمان
درادامـهبگفـت:درحـوزهعمرانـیزنـدان
هـایاسـتانکرمانطـیسـالگذشـتهادامه
عملیـاتاجرایـیاردوگاهحرفـهآمـوزیو
کاردرمانـیکرمـان،ادامـهعملیـاتاجرایـی
بازداشـتگاهشهرسـتانرودبارجنـوب،احداث
سـالنحرفـهآمـوزیزنـدانکرمـان،احداث
سـالنپیشمالقاتزنـدانبمواحداثسـالن
پیـشمالقـاتزنـدانمنوجـانانجـامشـده
اسـت.امیریبهآغازعملیـاتعمرانـیاحداث
زنـدانجدیـدجیرفتنیـزاشـارهوبیـانکرد:
راهانـدازیاقامتـگاهموقتدرشهرسـتانهای
سـیرجان،جیرفت،بمورفسـنجانوبهسازی
زندانهایاسـتاننیزدرسـالگذشتهصورت

گرفتهاسـت.

ایسنا/رییسدانشگاهعلومپزشکی
علوم

کرمانبااشارهبهاینکهدرحالپزشکی
حاضرظرفیتتختهایآیسییو
بیمارستانهایاستانکرمانسربهسراستو
کمیازظرفیتتختهایآیسییوخالیاست
اظهارکرد:درتختهایعادیظرفیتنسبتا
مناسبیداریمو۳۰درصددرتختهایعادی
بیمارانکووید۱9ظرفیتداریمودرمجموع
ندارد. مناسبی خیلی وضعیت استان
دکترحمیدرضارشیدینژادظهر۲8تیرماهدر
جلسهستاداستانیمدیریتکرونااظهارکرد:ما
همچنانبرحفظفاصلهگذاریاجتماعی،زدن
ماسکورعایتمسائلبهداشتیهمبهصورت
فردیوهمدرمکانهایمختلفتاکیدداریم.وی
بااشارهبهفعالیتتیمهاینظارتیافزود:رعایت
مواردبهداشتیدرمکانهایمختلف،متفاوت
استکهبایدیکسانشودزیرااصولیکیاستو
اینامرراازهمهواحدهاینظارتیومکانهاییکه
بایدرعایتکنندازجملهادارات،اصنافو...انتظار
داریم.رشیدینژادتصریحکرد:ازسازماننظام
پزشکیانتظارداریمتوجهویژهایبهمطبها،
آزمایشگاههاوداروخانههادررعایتضوابط
بهداشتیصورتبگیردزیرااینمراکزبایدخدمت
ارائهبدهندوافرادبیمارمراجعهمیکنند،شاید
کنترلاینمراکزسختترازجاهایدیگرباشد.
رییسدانشگاهعلومپزشکیکرمانبیانکرد:
حضورافراددربیمارستانهاومراکزدرمانیازسر
استیصالاستوبایدهمفکریبشودتااصولاولیه

بهداشتیوفاصلهگذاریدرمطبهاومراکز
بهداشتیودرمانیرعایتشود.ویدرادامهاظهار
کرد:وضعیتاستانکرمانتاروزگذشتهدرمرحله
هشداروخطرجدیبودوازروزگذشتهبهطور
رسمیوضعیتقرمزاعالمشدهووضعیتشهرها
دراستانمتفاوتاست.رییسدانشگاهعلوم
پزشکیکرمانبااشارهبهاینکهدرحالحاضر
ظرفیتتختهایآیسییوبیمارستانهای
استانکرمانسربهسراستوکمیازظرفیت
تختهایآیسییوخالیاستاظهارکردکرد:
درتختهایعادیظرفیتنسبتامناسبیداریم
و۳۰درصددرتختهایعادیبیمارانکووید۱9
ظرفیتداریمودرمجموعاستانوضعیتخیلی

مناسبیندارد.رشیدینژادتصریحکرد:اگربا
افزایشمراجعینبهبیمارستانهاونیازبهبستری
مواجهشویم،مانندجاهایدیگرکهاتفاقافتاد،
رسیدگیبهبیمارانبهخوبیصورتنمیگیردو
مرگومیرباالترمیرود.ویبیانکرد:بیشاز8۰

درصدافزایششیوعوبروزبیماریکروناناشیاز
تجمعاتومراسمعروسیوعزااستواگرقرار
استتعطیلیصورتبگیرد،حتمابایدجلو
مراسماتدرباغاتگرفتهشود.رییسدانشگاه
علومپزشکیکرمانبااشارهبهاینکهبهشرطیدر

تعطیلیتاالرهاموفقمیشویمکهجلوی
کرد: اظهار بگیریم، را پنهانی اجتماعات
خوشبختانهتاکنوندرکادربهداشتیاستان
کرمانودراداراتپرخطرمانندبانکهامرگومیر
ناشیازکرونانداشتهایم.بهگزارشایسنا،
دکترنوذرنخعیمشاورارشدرییسدانشگاهعلوم
پزشکیکرماننیزدراینجلسهاظهارکرد:اعالم
شده8۰درصدبیماراندرمجالسخانگی،
میهمانیها،عروسیوعزاشرکتداشتهاند.وی
دربارهپیشنهادتعطیلیتاالرهاافزود:اگرتاالرها
تعطیلشودمراسمخواهناخواهبهسمتجاهای
دیگرمیرودلذاتعطیلیتاالرهابهنفعسالمت

مردمنیست.

کاهش ۳۲ درصدی ورودی به زندان های استان
  آغاز عملیات عمرانی احداث زندان جدید جیرفت

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

ظرفیت تخت های ICU بیمارستان های استان تقریبا تکمیل است

گزارش
ایسنا

شهرداری بم قهرمان فوتبال 
بانوان ایران شد

ــی ــمقهرمان ــالشــهرداریب ــمفوتب ــاتصمیــممســئوالنتی ب
ــه ــتآورد.ب ــهدس ــرانراب ــوانای ــالبان ــایفوتب ــته رقاب
گــزارشورزشســه،بــااعــالمگالرهناظمــیمســئولبرگزاری
ــگ ــیلی ــوانقهرمان ــران،عن ــوانای ــالبان ــایفوتب ــته رقاب
ــید ــمرس ــهرداریب ــهش ــاریب ــالج ــواندرس ــالبان فوتب
ــی ــوانقهرمان ــیعن ــرایســومینســالمتوال ــمب ــنتی ــاای ت
ــان ــرازوچ ــاباالت ــیه ــودکند.بم ــاراازآنخ ــته ــنرقاب ای
ــت ــواندس ــنعن ــهای ــیرجانب ــهرداریس ــتانوش کردس
ــیراجشــنبگیرند.البتــه ــیمتوال ــاســومینقهرمان یافتنــدت
ــال ــانفوتب ــالهقهرم ــارس ــکدورهچه ــمدری ــهرداریب ش
ــاره ــودامــابعــدازیــکســالوقفــهدوب ــرانشــدهب ــوانای بان
درســهســالســهعنــوانقهرمانــیکســبکــردهتــاکارنامــه
ــازی۱8 ــا۱8ب ــمب ــمبزند.شــهرداریب ــرایخــودرق ــارب پرب
ــا5۴ ــوردهب ــشخ ــاوی،8۳گلزده،ش ــتومس ــدونباخ ب
ــوز۴ ــههن ــردک ــبک ــوانراتصاح ــنعن ــیای ــازدرحال امتی
ــت ــادرنهای ــودام ــدهب ــیمان ــابقاتباق ــانمس ــهپای ــهب هفت
ــوانشــد. ــهلغــومســابقاتبان تصمیــممســئوالنبرگــزاریب
تیــموچــانکردســتان۴8وتیــمشــهرداریســیرجان۴۱در
ــه ــهگفت ــنب ــهدســتآوردند.همچنی ــایامســالب ــته رقاب
گالرهناظمــیدرجلســهایدرســازمانلیــگدربــارهتیمهای
ســقوطکننــدهتصمیــمگیــریخواهــدشــد.مســئوالنلیــگ
برتــربانــواندرانتظــارزمــانمناســببــرایجشــنقهرمانــی

ــتند. ــامهس ــدایج واه

اسـتاندارکرمـانگفـت:نتیجـهتعطیلیهـا
خسـارتاقتصـادیبـرمـردماسـتومنابـع
جبـرانخسـاراتاقتصـادیویـروسکرونـا
دراسـتانکرمـانهنـوزتامیـننشـدهاسـت.بهگـزارش
خبرگـزاریتسـنیم،محمدجـوادفدائیظهردیروزسـتاد
اسـتانیمدیریـتبیمـاریکرونـااسـتانکرمـانبـابیـان
اینکـهدیـروزجلسـهسـتادملـیکرونابـهریاسـترئیس
جمهوروبـهصـورتویدئوکنفرانسبـااسـتاندارانبرگزار
شـداظهـارداشـت:تحلیـلوضعیـتاسـتانهادرمـورد
شـیوعویروسکرونادراینجلسـهانجامشـد.ویبااشـاره
بهاینکهدراینجلسـهتاکیدشـدکهقطعزنجیـرهبیماری
بایـدبـاجدیـتپیگیـریشـودگفـت:هنـوزواکسـنویا
درمانیبـرایاینبیمـاریوجودنـداردوازهرهـزارنفری
کهبـهاینبیمـاریمبتـالشـدند5۰درصدبـدونعالمت
هسـتندوحدود۱5درصدنیازبهبسـتریندارند.اسـتاندار
کرمـانبـابیـاناینکـهاسـتفادهازماسـکجـدیاسـتو
حتمـابایـدرعایـتشـودافـزود:فاصلهگـذاریاجتماعـی
وفیزیکـیوجلوگیـریازتجمعـاتراپیگیـریمیکنیـم.
ویبااشـارهبهاینکهگشـتبهداشـتیویژهکوییـد۱9در
اسـتانکرمانراهاندازیشدهاسـتوباگزارشـاتمردمی
اقـدامخواهـدکـردگفـت:افزایـشتـابآوریجامعـهدر
بیمـاریواقتصادمـوردتاکیدرئیـسجمهوراسـت.فدائی
بابیـاناینکـهدراقتصـادبایـدازوضعیتموجـودحفاظت
شـودونیـرویکارماآسـیبنبینـدافـزود:کادردرماندر
خطمقـدممبارزهباویروسکروناهسـتندکهبایدسـالمت
آنهاحفظشـودتـادردرمـانسـایرمـردمبتوانیـمنتیجه
بگیریـم.ویبااشـارهبهاینکـهمهمترینمسـئلهدرکنترل
بیمـارینظارتاسـتتاکیدکـرد:کارگـروهنظارتسـتاد
مقابلـهباویـروسکرونـابایدبـاجدیتنظـارتبـررعایت
پروتکلهـایبهداشـتیراپیگیـریکند.اسـتاندارکرمـان
بـابیـاناینکـهبایـدبـادسـتگاههاییکـهدرگروههـای
نظارتـیفعـالنیسـتندبرخـوردشـودگفـت:گشـتهای
نظارتـیکوویـد۱9تشـکیلشـدهتابـامتخلفـانبرخورد
شـودوهمایش،سـمیناروگردهماییدولتـیوغیردولتی
دراسـتانتعطیلاسـت.ویبااشـارهبـهاینکـهتعطیلیها
خسـارتاقتصـادیومعیشـتیبـرمردماسـتادامـهداد:
هنوزمنابعیکـهقراربودبـرایجبرانخسـاراتاقتصادی

کرونـاتخصیـصدادهشـودتامیننشـدهاسـت.

مشـاورارشـدرییـسدانشـگاهعلـومپزشـکی
کرمانبـابیـاناینکـهدرحـالحاضربیشـتر
مـردمکرونـاراازخودیهـامیگیرنـدگفـت:
اکنونبیشـترافرادیکهبهکرونـامبتالشـده،درمهمانیها،
عروسـیهاو…بـاایـنویـروسدرگیـرشـدهاند.بهگزارش
ایسـنا،دکترنوذرنخعیبااشـارهبـهوضعیتشـیوعویروس
کرونـادراسـتانکرمـان،بیـانکـرد:اکنـونکـهبابیمـاران
مبتالبـهکرونـاصحبـتمیکنیـم،درمییابیـمکـهدرحال
حاضـرالگـویانتقـالبیمـاریکووید۱9فـرقکردهاسـت،
پیـشازایـن،افـراددربـازار،اداراتو…بـهایـنویـروس
مبتالمیشـدندامـااکنـونخوشـبختانهاصنـافپروتکلها
رابـهخوبـیواداراتتـاحـدیرعایـتمیکنند.ویبـابیان
اینکـهمتاسـفانهمـردمتصـورمیکننـدکـهویـروسکرونا
راازاقـوامودوسـتاننمیگیرنـدوصرفـاازغریبههابـهآنها
منتقلمیشـود،افـزود:درحالحاضربیشـترمـردمکرونارا
ازخودیهـامیگیرنـد.مشـاورارشـدرییـسدانشـگاهعلوم
پزشـکیکرمـاناضافـهکـرد:اکنـونبیشـترافـرادیکـهبه
کرونـامبتـالشـده،درمهمانیهـا،عروسـیهاو…بـاایـن
ویـروسدرگیـرشـدهاند.ویتوضیـحداد:یکتصوراشـتباه
دیگرنیـزدرجامعـهوجـودداردوفـردبـاخـودمیگویدکه
مـنکرونـانـدارم)ایـندرحالـیاسـتکـه۴6درصـدافراد
مبتـالبهکرونـابـدونعالمـتهسـتند(وبعـدمیگویندکه
انشـاءاهللطـرفمقابـلهـمکرونانـدارد،پـسماسـکنیاز
نیست،ودرکنارهممینشـینندوبدوناسـتفادهازماسکو
رعایـتفاصلهگـذاریفیزیکیبـایکدیگرصحبـتمیکنند.
مشـاورارشـدرییسدانشـگاهعلومپزشـکیکرمانتعارفو
تشـریفاتراتهدیدامروزدرشـیوعویـروسکرونادانسـتو
بیانکرد:مـردمبهطورجـدیبایدرفتارهـایاجتماعیخود
رااصـالحکنندتابـهکرونامبتالنشـوند.ویافزود:متاسـفانه
شـاهدهسـتیممردمدرمهمانیهاودورهمیهـاودرفضای
بسـتهازکولرویااسـپیلت،بـدونایجادتهویهاسـتفادهکرده
وهمیـنامـرسـببمیشـود،بـردویـروسبیشـترشـدهبه
طوریکـهبادکولـرویـروسکروناراتاهشـتمتربـهاطراف
پرتـابمیکند.نوذریدرپاسـخبهاینسـوالکهچراشـیوع
کرونـااخیـراافزایشیافتـهاسـت؟توضیـحداد:درفصلبهار
بهدلیلشـرایطبهترآبوهوایـی،دربوپنجرههـایمنازل
بازبـودهوتهویـهیهـواوجودداشـتامـادرفصلتابسـتان
بـاتوجـهبـهشـدتگرمـایهـواواسـتفادهازسیسـتمهای
سرمایشـی،دربوپنجرههابسـتهاسـتوبسـتربرایرشـد

ویروسبیشـترشـدهاسـت.

ــدنو ــت،مع ــازمانصنع ــیس ــطعموم ــزارشرواب ــهگ ب
تجــارتجنــوبکرمــان،جلســهرفــعموانــعتولیــدکارخانــه
هــایربگوجــهفرنگــیدرجنــوبکرمــانبــاحضــوردکتــر
اعظمــینماینــدهمــردمشهرســتانهــایجیرفــتوکهنــوج
ــر ــعادتف ــالمس ــهاالس ــالمی،حج ــورایاس ــسش درمجل

ــت، ــازمانصنع ــسس ــردرئی ــیف ــدسمروج ــت،مهن ــتانجیرف ــهشهرس ــامجمع ام
معــدنوتجــارتجنــوبکرمــان،فرمانــدارجیرفــت،رئیــسســازمانجهــادکشــاورزی
ــک ــعببان ــسش ــان،رئی ــوبکرم ــتاییجن ــاونروس ــرکلتع ــان،مدی ــوبکرم جن
کشــاورزیجنــوبکرمــانوســرمایهگــذارانکارخانــههــایفــرآوریگوجــهدرجنوب
ــاتجلســه ــهویــسجیرفــتدرحــالبرگــزاریاســت.مصوب کرمــاندرمحــلکارخان

ــیشــود. ــااطــالعرســانیم متعاقب

مشکالت کارخانه های تولید  رب گوجه فرنگی 
جنوب رفع می شود

رییسدامپزشــکیبافتازاجرایطرحارتقایکیفیت
تخممــرغوممنوعیتعرضهتخمپرنــدگانبهصورت
فلهایوخارجازیخچالخبرداد.بــهگزارشخبرنگار
گروهاستانهایباشــگاهخبرنگارانجوانازکرمان،
پویاامجدی،رییسدامپزشــکیشهرستانبافتگفت:

درطرحارتقایکیفیتتخممرغیکیازمواردمهم،عرضهآنبهصورتبستهبندی
ورتبهبنــدیازواحدهایهایتولیدکنندهتخممرغاســت.اوافــزود:بهمنظور
حمایتازمصرفکنندگانعرضهتخمماکیان،شناســنامهدارورتبهبندیشده
وباشروعفصلتابستانوبرایجلوگیریازهرگونهفســادتخمپرندگان،نقلو
انتقالهرنوعتخمآنهابهمراکزعرضه،بایستیباخودروهایمجهزبهتجهیزات

برودتی)۰تا۴درجهسانتیگراد(صورتگیرد.

ممنوعیت عرضه تخم مرغ به صورت 
براساساعالمدانشگاهعلومپزشکیکرماندر۲۴ساعتگذشتهازمیانبیمارانشناساییشانه ای و خارج از یخچال

شدهکهبهکرونامبتالشدهاند،۷۱نفردرسطحاستاندربیمارستانبستریشدند.
تفکیکحوزهدانشگاهیمواردجدیدبستریشده:حوزهدانشگاهعلومپزشکیکرمان:
۲9نفر،حوزهدانشکدهعلومپزشکیجیرفت:۳۲نفر،حوزهدانشکدهعلومپزشکیبم:۴
نفر،حوزهدانشگاهعلومپزشکیرفسنجان:6نفر.تعدادمواردبستریقطعیمبتالبهکرونا
هماکنوندربیمارستانهایاستانکرمان۳5۲نفراستوتعدادکلمواردبستریدارای
تستمثبتکرونادراستانکرمانازابتداتاکنونبه۳۰5۳نفررسید.وهمچنینتعداد
فوتیهایقطعیابتالبهکووید۱9در۲۴ساعتگذشته9مورد)۲نفرشهرستانهای
تحتپوششدانشگاهعلومپزشکیکرمان–۱نفرشهرستانهایتحتپوششدانشگاه
علومپزشکیبم–۳مورددانشگاهعلومپزشکیرفسنجانو۳نفرشهرستانهایتحت
پوششدانشکدهعلومپزشکیسیرجان(شدهاست.مجموعجانباختگانبهدلیلابتالی

قطعیبهکووید۱9ازابتداتاکنون۳۰۰ثبتشدهاست.

کرونا در استان 300 قربانی گرفته است

منابع جبران خسارات اقتصادی 
کرونا در استان تامین نشده است

ویروس کرونا مسری تر شده است 
۴۶ درصد افراد مبتال به کرونا بدون 

عالمت هستند

خبر

کرونا

رشیدی نژاد تصریح کرد: از سازمان نظام پزشکی انتظار داریم توجه ویژه ای به مطب ها، آزمایشگاه ها و داروخانه 
ها در رعایت ضوابط بهداشتی صورت بگیرد زیرا این مراکز باید خدمت ارائه بدهند و افراد بیمار مراجعه می کنند، 
شاید کنترل این مراکز سخت تر از جاهای دیگر باشد. رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: حضور افراد 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی از سر استیصال است و باید همفکری بشود تا اصول اولیه بهداشتی و فاصله 
گذاری در مطب ها و مراکز بهداشتی و درمانی رعایت شود. وی در ادامه اظهار کرد: وضعیت استان کرمان تا روز 
گذشته در مرحله هشدار و خطر جدی بود و از روز گذشته به طور رسمی وضعیت قرمز اعالم شده و وضعیت 

شهرها در استان متفاوت است.

خبرخبرخبر

تشـکیالتقضایـیدرجنـوباسـتان
کرمـانبـاموافقـتریاسـتقـوهقضائیه
توسـعهیافت.بـهگـزارشگـروهقضایـی
خبرگـزاریفـارس،بـاپیگیریهـای
رئیـسکلدادگسـتریاسـتانکرمـانو
درراسـتایمصوبـاتسـفررئیـسقـوه
قضائیـهبـهاسـتانکرمـانودرجهـت
تکریـماربابرجوعوسـهولتدسترسـی
بـهعدلیـه،تشـکیالتقضایـیدرجنوب
اسـتانکرمـانتوسـعهیافت.مهـدی
بخشـی،معـاونبرنامهریـزیوفنـاوری
اطالعاتدادگستریکلاستانکرماندر
اینخصـوصگفت:ریاسـتقـوهقضائیه
طینامهایباتشـکیلوراهانـدازیدادگاه
بخـشاسـفندقه،اسـماعیلیهودادگاه
کیفـرییـکدرکهنـوجموافقـتکـرد.
معـاونبرنامهریـزیوفنـاوریاطالعـات
دادگسـتریکلاسـتانکرمـانافـزود:با
توجهبهحجـمبـاالیمراجعاتبـهحوزه
قضایـیشهرسـتانجیرفتودرراسـتای
کاهـشاطالـهدادرسـی،تکریـماربـاب
رجوعوهمچنیـنکاسـتنازحجمباالی
ورودیپروندهبهدادگسـتریشهرسـتان
جیرفـتبرنامههـایمختلفـیازجملـه
توسـعهواحدهایقضایـیدردسـتورکار
دسـتگاهقضاییقرارگرفتهاست.ویبیان
کرد:راهانـدازیدادگاهبخشاسـماعیلیه
وبخـشاسـفندقهوهمچنیـنایجـاد
شـعبهدادگاهکیفـرییکدرشهرسـتان
کهنوجبـهمنظوررسـیدگیبـهجرایمدر
صالحیـتایـندادگاه،ازرفـتوآمدهای
بعضاچندصـدکیلومتریشـهرونداندر
جنوباسـتانکرمانبرایتظلـمخواهی
درمجتمـعهـایقضایـیجلوگیـری
میکند.بخشـیدرخصـوصراهانـدازی
دادگاهبخـشاسـماعیلیهنیـزگفت:پس
ازموافقتتشـکیالت،باهمکاریمعاونت
منابـعانسـانیدادگسـتریکرمـان،کادر
قضایـیواداریایـنواحدقضایـیتأمین
شدهاسـتوهمچنیـنازمحـلاعتبارات
مصوبـاتسـفررئیـسقـوهقضائیـهبـه
اسـتانکرمانکاراحداثسـاختماناین

دادگاهآغـازشدهاسـت.

جریمه 200 هزار ریالی در 
انتظار استعمال دخانیات 

در حین رانندگی
یسـنا/رییـسپلیـسراهنمایـیو ا
گفـت: کرمـان اسـتان نندگـی را
اسـتعمالدخانیاتدرحیـنرانندگی
مبلـغ۲۰۰هـزارریـالجریمـهبـرای
رد. دا پـی در متخلـف ننـدگان را
سـرهنگ"یوسـفنجفی"درتشریح
جزییـاتایـنخبربیـانکـرد:یکیاز
دالیـلمهمـیکـهمیتوانداخـاللدر
حـواسشـشگانـهراننـدگانداشـته
باشـداسـتعمالدخانیـاتبـودهکـه
باعـثایجـاداخـاللرفتـارترافیکـی
وباعـثبـروزتصادفـاتمـیشـود.
رییـسپلیـسراهنمایـیورانندگـی
اسـتانکرمـانبـااشـارهبـهاینکـه
برابـرکـد۲۱5۴تخلفـاترانندگـی،
جریمـه۲۰۰هـزارریالـیدرانتظـار
رانندگانیاسـتکهدرحیـنرانندگی
بـهاسـتعمالدخانیـاتمـیپردازنـد
گفـت:درصورتیکـهقرائنوشـواهد
حاکـیازحالـتمسـتییـااسـتفاده
راننـدهازمـوادمخـدروروانگـردان
باشـدمامورانبااسـتفادهازتجهیزات
الزمنسـبتبـهتشـخیصایـنحالـت
اقـدامکـردهودرصـورتاثبـاتبـی
ارادگـیحاصـلازمصـرفمسـکرات،
موادمخـدروروانگـردانازرانندگی
فـردمـوردنظـرجلوگیـریمیشـود
وهمچنیـنجریمـه۴میلیـونریالـی
وضبـطگواهینامـهبـهمـدت6مـاه
نتظامـیدرجهـت توسـطنیـرویا
اقـدامقانونـیوتوقیـفخـودرویوی
وانتقـالآنبـهپارکینـگدرانتظـار
فـزود: ننـدهمتخلـفاسـت.ویا را
وسـایل متخلـف ننـدگان را بـرای
لـکلو نقلیـهشـخصیکـهتسـتا
یـامـوادافیونـیوروانگـردانآنـان
مثبـتشـود،۱۰نمـرهمنفـیوبرای
ننـدگانوسـایلنقلیـهعمومـیو را
سـنگین۲۰نمـرهمنفـیدرسـوابق
گواهینامهرانندگیآنهـالحاظخواهد
رییـسپلیـسراهـوراسـتان شـد.
کرمـاندرپایـانخاطـرنشـانکـرد:
راننـدگانعزیـزهـماسـتانیضمـن
رعایتواحتـرامبهحقوقشـهروندی،
و راهنمایـی مقـررات و نیـن قوا
رانندگـیرابـهخوبـیاجـراکننـد،تا
ضمـنکاهشبـینظمـیدرتـردددر
معابـرشـهریدرپیشـگیریازوقـوع
تصادفـاتسـهمعمـدهایداشـته

. شـند با

کوویـد-۱9،بیمـارینوظهـوریکـهاز
دسـامبرسـال۲۰۱9درچینشـروعوبهگزارش

سـرعتدرهمـهیجهانمنتشـرشـدهو
خیلـیهارابـاایـنطغیانبـهکاممرگکشـید.بـهطور
کلـیویروسهـایکرونـا،خانـوادهبزرگـیازویروسهـا
هسـتندکهمیتوانندحیوانـاتوانسـانهارابیمارکنند.
ناشـناختهبـودنایـنویروسکـهجهـانرادرگیـرخود
کـردهوباعـثشـدهبـاافزایشابتـالهـادردنیـاعالیمو
تاثیراتآنهرروزبیشـترمشخصشـود،ویروسیکهدر
ابتداقراربودباکمیتبوعفونتدسـتگاهتنفسیهمراه
باشـد،اکنونطیفوسـیعیازعالیمرانشـانمـیدهد.
شـدتاینبیمارینیزدرافرادمختلفمتفاوتاسـتاما
معموالرونـدبروزعالیـمآنتدریجیاسـتوالبتهبرخی
ازافـرادهمبـدوننیازبـهدرمـانخاصیبهبـودپیدامی
کنند.البتـهایناحتمـالوجـودداردکهاینبیمـاریدر
سـالمندانوافرادیکهبیماریهایزمینهایمثلفشـار
خونبـاال،بیماریهـایقلبـییادیابـتدارنـد،وخامت
بیشـترداشـتهباشـد،البتهایناحتمـالدربسـیاریاز
مواردردشـد.آنقدرعالیماینبیماریباسـرعتدرحال
تغییراستکهسازمانجهانیبهداشـتپیوستهدرحال
ارزیابـیتحقیقـاتجاریدربـارهبیمـاریکوییـد-۱9و
اعـالمیافتههـااسـت.ماننـدفرضیـهیعـدمابتـالبـه
کودکانکهباشـدتمطرحشـدهبـودوالبتهردشـد.راه
اصلـیانتقالایـنویـروسازطریـققطراتیاسـتکهاز

طرقمختلفدرهواپخشمیشوند.
 20 درصد مبتالیان هیچ عالمتی ندارند

بـراسـاساظهـاراتپزشـکانایرانـیعالیـمشـایع
کرونـادرایرانبسـیارمتفاوتاسـت،سـرفهخشـک،
گلـودرد،اختـالالتبویاییوچشـایی،کوفتگـیبدن،
دردعضالتوتنگینفـسودرمواردیخلـطخونیاز
شـایعترینعالیـماسـت.5۰درصـدبیمارانتـبباال،
خـارشپوسـتیوقرمـزیچشـمراتجربـهمـیکنند
و۱۰تـا۱5درصـدعالمـتگوارشـیمثـلاسـهالو
اسـتفراغراتجربهمیکننـدو۲۰درصـدمبتالیانهم
هیچعالمتـیندارنـدوهمینگـروهبیشـترینخطررا
درشـیوعکرونـادارنـد،افـرادیکهبـهدلیلنداشـتن
عالمـتاصـولبهداشـتیراکمتـررعایـتکـردهو

دیگـرانرابـهراحتـیبیمـارمـیکنند.

 آسیب های ماندگار ریه
سـلمهتجلیسـیسـالداردویکـیازمبتالیـانکویید
نوزدهاسـتکـه۱8روزازبیمـاریاشمـیگـذرد،اوبه
کاغذوطنگفت:عالیممنگوارشـیشـروعشـدوچند
روزدلدردبودموفکـرمیکردمبابتغذایناسـازگاری
اسـتکهخوردم،ایندردهـمبهنحوینبودکـهبهدکتر
نیازپیداکنـماماهرچهمیگذشـت،شـدیدترمیشـد
ومراسـاعتهـایبیشـتریدرروزدرگیرخـودمیکرد،
بعدازیکهفتهاحسـاستنگـینفسهمبهسـراغمآمد
وقتیبرایسـیتیاسـکنمراجعهکردممتوجهشدمکه
ریهامدرگیرشـدهوتشـخیصکرونارابرایمدادنـد،اوکه
بعـداز۱8روزهنـوزبهسـختینفسمیکشـید،گفت،
منهنوزدرریهامسـوزشدارمومجبـورمچندینباردر
روزاسـپریاسـتفادهکنم،حتیشـنیدهامبرخـیازاین
عالیمبـرایهمیشـهبامنمـیماند،سـلمهگفـت:فکر
نمیکـردمهیچوقـتیکبیمـاریایـنچنینمـراازپا

بیندازدکهنفسکشـیدن،برایمسـختشـود.
   کرونا و کاهش سطح اکسیژن خون

احمدعباسـیمردجوانیاسـتکهباتبشـدیدمتوجه
بیمـاریخودشـد،اوبـهکاغذوطـنگفت:پسـرعمویم
عملقلـبانجـامدادهودربیمارسـتانبسـتریبود،من
همـراهاوبـودماحتمـاالدربیمارسـتانمبتالشـدم،من
تـاجاییهـمکهممکـنبـوداصـولبهداشـتیرارعایت
مـیکـردمامـابـاایـنوجـودخانـوادهامراهـمدرگیـر
ایـنبیمـاریکـردم.اوگفـت:ریهیمـنخیلـیدرگیر
نشـدوبهجزهمـانچنـدروزاولکـهتبشـدیدوبدن
دردداشـتمهـرروزکهگذشـت،بهترشـدماماهمسـرم
ازهفتـهدومبیمـارشـدن،ریـهاشدرگیـرشـدوحتی
دکترهامـیگویندآنقـدروضعیـتریهاشبداسـتکه
امـکانداردریهسـمتراسـتشراازدسـتبدهـد.امیر
رجبـییکیدیگـرازمبتالیـانبهکوییـدنوزدهاسـت،او
بهکاغذوطـنگفـت:هفتـهاولعالیمیکامالشـبیهبه
یکسـرماخوردگیسـادهراداشـتمبهدکترکـهمراجعه
کردمگفتندسـرماخوردگیاسـتامـااگرچنـدروزبعد
خوبنشـدی،دوبارهمراجعهکن،بعـدازمراجعهمجدد،
ابتـداتنگـینفـسبـهسـراغمآمـدامـاهمـهیعالیـم
سـرماخوردگیرفـعشـد،آنقـدرتنگـینفسشـدیدی
داشـتمکهسـختتریـنکاربرایمصحبـتکـردنبود،
یکروزآنقدراکسـیژنخونمپایینبودکـهدکترتوصیه
کـرددربیمارسـتانبسـتریشـومامـادرخانهکپسـول
اکسـیژنبودوشـرایطمبهترشـد،یکـیازاصلـیترین

تاثیراتکروناعالوهبرمشـکلتنفسـی،بیاشتهاییبود،
چندروزمنفقطمایعـاتمیخوردم.مهدیـهمالییزن
خانهداریاسـتکههـمخودوهمسـهفرزنـدشدرگیر
کروناشـدند،اوبـهماگفـت:منماههااسـتکـهازخانه
بیروننرفتـهامامااحتماالازهمسـرمکهراننـدهکامیون
اسـت،ویـروسراگرفتـهام،بهگفتـهاوهمسـرشهیچ
گونهعالمـتبیمـاریرانداشـتهاسـت.اوکـه۲۰روزاز
بیمـاریاشمیگـذرد،گفـت:بچـههایمخیلـیدرگیر
نشدندوشبیهسـرماخوردگیبودفقطپسردوسـالهام،
دوروزکاملگریهمیکرد،احسـاسمیکـردمدرددارد،
بهکلینیکنیمهشـعبانهمکـهمراجعـهکردیم،گفتند
شـماعالیـمراداریدونیـازبهتسـتکرونانیسـت،مبتال
هسـتید،فقطهممسـکنوچندداروییضدسرفهدادند
کهبهبچـههاهمنمـیتوانسـتمبدهم،بدترینقسـمت
اینبیماریاسـتکهکسـینمیتواندازبیمارپرستاری
کندچونممکناسـتخودشهمدرگیرشـودشـرایط

جوریاسـتکهکرونـاکهگرفتـیتنهـایتنهایی.
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دکتـرکیانـوشجهانپوررئیـسمرکـزروابـطعمومی
وزارتبهداشـت،دراظهـارنظـراخیـرخـود،ماسـکرا
ازهـرواکسـنیبـرایپیشـگیریازابتـالبـهبیمـاری
کوویـد۱9موثرتـردانسـتواعـالمکـردماسـکتا95
درصـدازابتالبـهایـنبیمـاریجلوگیـریمیکند.وی
تاکیدکـردهاسـت،کـهراههـایپیشـگیریازبیماری

کووید۱9درهمهدنیـاچیزیبهجزشستشـویمداوم
دسـتبـاآبوصابـون،پرهیـزازحضـوردراجتماعات
غیرضـروری،فاصلهگـذاریفیزیکیدقیـقومهمترین
آنهااسـتفادههمگانـیازماسـکبهخصـوصدرهنگام
حضـوردراماکـنعمومینیسـت.ویبااشـارهبـهتاثیر
واکسندرپیشـگیریازبیماریهاگفت:»هنوزواکسن
بیمـاریکووید۱9تولیدنشـدهامـاحتیاگرهـمتولید
شـودمانندواکسـنآنفلوانزااثربخشیآننسـبیاست.
دردنیاهرسـالعدهزیـادیواکسـنآنفلوانـزاراتزریق
مـیکنندکـهممکـناسـت۴۰تـاحداکثـر5۰درصد
مصونیتنسـبیموقتبرایافـرادایجادکنـد.«افزایش
آمارابتالدراسـتانکرمـانوبهویـژهدرجنوباسـتان
بسـیارنگـرانکنندهاسـتوبـهگفتـهمسـوولینعلوم
پزشـکیجیرفـت،بیـمکمبـودتخـتبیمارسـتانیبـا
توجـهبـهرونـدابتـالوجـوددارد،دکتـرمـکارمرییس
علـومپزشـکیجیرفـتمـیگویـد:حتـیبـاافزایـش
مقررات،شـاهدکاهشابتـالنبودیموایننشـاندهنده
بیتوجهـیمردماسـت.وییادآورشـد:دراینشـرایط
بیمارانیراازدسـتدادیـمکهواقعـادلیلیبـرایفوت
نداشـتندوهمینموضـوعنشـاندهندهایناسـتکه
مرگهـایکرونایـیغیـرقابـلپیـشبینـیهسـتند.
اکنوناسـتانکرمـاندروضعیتقرمزکروناییاسـتو
تنهاراهنجـاتازایـنوضعیتمرگبـارتوجـهجامعهبه

اصولبهداشـتیاسـت.

ماسک تنها واکسن موجود برای کرونا
*روایتیازبیمارانبهبودیافتهکروناییکههرکدامشرایطمتفاوتیراگذراندهاند

*براساسنظرکارشناسانبهداشتی،ماسکازهرواکسنیبرایپیشگیریازکروناموثرتراستواحتمالابتالبهاینبیماریراتا95درصدکاهشمیدهد

  نجمه سعیدی
دبیرتحریریه

بتدایـی معـاونآمـوزشا
آموزش

ادارهکلآمـوزشوپـرورشو پرورش
اسـتانکرمـانگفـت:سـه
سـناریودرزمینـهبازگشـاییمـدارسدر
ایناسـتانتعریفشـدهاسـت.بهگزارش
ایرنـا،عبـاسضیـاروزشـنبهدرجمـع
خبرنـگارانبااشـارهبـهنزدیکشـدنبه
زمانبازگشـاییمدارسافزود:آغازسـال
تحصیلیجدیدبراسـاسمصوباتسـتاد
ملیمقابلهبـاکرونااز۱5شـهریورماهوبا
پیشبینیسـهسـناریواسـت.ویبابیان
اینکهاگروضعیتاسـتانکرماندرزمان
بازگشـاییمـدارسقرمـزباشـدکالسها
بهشـکلمجازیبرگـزارمیشـود،اظهار
همـه در اول پایـه بـرای  داشـت:
زرد و سـفید قرمـز، وضعیتهـای
برنامهریـزیشـدهکـهاگـروضعیـت
اسـتانیقرمـزباشـد۱5شـهریورروز
شـکوفههابـاظرفیـتنصـف،کالسهـا
برگـزارمیشـودوکالسهـایسـایرپایه
هـااز۱6شـهریوربـهصـورتمجـازی
برگـزارخواهـدشـد.معاونآمـوزش
ابتدایـیادارهکلآمـوزشوپـرورش
اسـتانکرمانادامهداد:اگـروضعیتزرد
باشـد،۱5شـهریورماهبـهعنـوانروز
شـکوفههاودرکنـارآنپیشدبسـتانیها
روزغنچههـارابرگـزارخواهنـدکـردواز
روزیکشـنبهکالسهـابـهشـکلترتیبی
)زوجوفـرد(برگـزارخواهنـدشـد.وی
ادامـهداد:مـدارسدرشـرایطوضعیـت
سفیدکهبیشـترشـاملمدارسعشایری

وروسـتاییمیشـود۱5شـهریوررابـه
عنـوانروزشـکوفههابرگـزارمـیکنندو
از۱6شـهریورهمانندسـالهایگذشته
کالسهـابـهصـورتحضـوریبرگـزار
خواهدشـدفقـطبـاایـنتفاوتکـهیک
روزازهفتـهآموزشهـایمجـازیبـرای
آشـناییبابرنامهشـادوتمرینسـئواالت
صـورتخواهـدگرفت.ضیـابـااشـارهبه
اینکـهاگـرکالسهـایدرسبـانصـف
ظرفیـتبرگـزارشـودمـدارسبـاکمبود
فضـایفیزیکـیمواجـهنخواهنـدشـد؟
بیانکرد:بـرایدورهابتدایـیکالسهای
درسـیبـاحداکثـرظرفیـت۳۱نفـررا
پیشبینـیکردهایـمکـهنصـفایـن
ظرفیـتحـدود۱6نفـرخواهـدبـودوبه
دلیـلآنکـهدرمقطـعابتدایـیدانـش
آمـوزانیـکمعلـمرادارندنصـفآنهادر

روزهـایزوجونصـفدیگـردرروزهـای
فـرددرسـرکالسدرسحضـورپیـدا
خواهندکـردبنابراینمشـکلیبـرایاین
نـوعبرگـزاریدرمقطـعابتدایـینداریم
اماشایدبرایدورهمتوسـطهبامشکالتی
روبـروشـویمکـهبایـدبـرایآنبرنامـه
ریزیمناسـبیداشتهباشـیم.ویتصریح
کـرد:امسـالپیـشدبسـتانیاجبـاری
نیسـتومیتواننددانشآموزانتابستان
سـالبعـدایـندورهرابگذراننـد،ضمـن
آنکـهدربحـثشـهریههاپیشدبسـتانی
فقـطشـهریهثابـتگرفتـهمیشـود
گفتنـیاسـتکـهدرپیـشدبسـتانی
تراکمبیـشاز۲۰تـا۲5نفرنیسـتودر
یکروزدوگـروهمیتوانندحضورداشـته
پیـش حضـور سـاعات زیـرا باشـند

دبستانیهاروزانه،سهساعتاست.



معاوناموربازرگانیســازمانصنعت،معدنو
تجارتاستانکرماندرخصوصقاچاقماسک
عنوانکرد:بحثقاچاقماسکاصالمطرحنیست
زیراماسکتولیدیتوســطتولیدکنندگانمی
توانددرهراستانیعرضهشودگفتنیاستکهدر
مقطعیتقاضابرایماسکدراستانبسیارکمبود
وتولیدکنندگانمجبورشدندتولیداتخودرادر
استانهایدیگرعرضهکنندکهاینمشکلاواخر
اردیبهشتوخردادماهوجودداشتولیاکنون
کهوضعیتاســتانبهمرزهشداروقرمزرسیده
است،دیگرایناتفاقنمیافتد.سیناخسرویدر
گفتوگوباایســنا،درخصوصوضعیتماسک
دراستانکرمانگفت:باتوجهبهاینکهدوواحد
بزرگواردچرخهتولیدماسکاستانشدهاندلذا
دراستانمشکلیدرزمینهتولیدماسکنداریماما
ممکناستبحثمشکلتامینمواداولیهوجود
داشتهباشد.ویبااشارهبهراهاندازیواحدهای
مکانیزهتولیدماســکازابتدایسالجاریدر
اســتانکرمانعنوانکرد:میانگینتولیدروزانه
ماسکدراستاندربخشهایمختلفوابستهبه
شرایطوتقاضابین۱5۰تا۲5۰هزارعددمتغیر
استومشکلیازلحاظتولیدنداریم.معاونامور
بازرگانیسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
کرمانبااشارهبهقیمتماسکدراستانکرمان
اظهارکرد:اکنونتوزیعماسکبرعهدهداروخانه
هامیباشــدونظارتبرکارداروخانههابرعهده
دانشگاهعلومپزشکیاستوقیمتهایباالتری
کهاکنونشاهدیمبیشتردرداروخانههارخداده

کهماسکراباقیمتهای۲۴۰۰تا۲5۰۰تومان
عرضهمیکنند.ویافزود:قیمتماسکپزشکی
یاماسکجراحیبین۱8۰۰تا۲۲۰۰توماناست
وسایرماسکهایاستانداردتولیدداخلاستان
نیزبین۱5۰۰تا۲۰۰۰تومانمتغییرمیباشند
گفتنیاستکهقیمتثابتبرایماسکچندماه
دادهنشدهاستونرخماسکشــناورمیباشد.
خسرویدرپاسخبهاینســوالکهتولیدروزانه
۲۰۰هزارماسکدراستانجوابگوینیازاستان
اســتیاخیر؟عنوانکرد:بیشــترماسکهای
جراحیاستانکرمانازاستانهایدیگرواردمی
شودوباتوجهبهاینکهتاچندیپیشتوصیهمی
شدکهفقطافرادخاصازماسکاستفادهکنند
لذاتقریبا۲۰۰هزارماسکجوابگوینیازاستان
بوداماباتوجهبهاینکهوضعیتاستانقرمزشده
استوهمهمردمبایدازماسکاستفادهکنندو
مرتبنیزماســکرابایدتعویضکنندتصورمی
کنیمبهحداقل۲برابراینمیزانبهماسکنیاز

داشتهباشــیمضمنآنکهبایدمدنظرداشتکه
اســتانپتانســیلوظرفیتتولیداینمیزانبه
شــرطتامینمواداولیهرادارد.ویدلیلکاهش
تولیدماسکدراستانکرمانراعدموجودتقاضا
درروزهایگذشتهدانستوبیانکرد:اینموضوع
کمبودشــایدبهدلیلآنبودهکــهدرروزهای
گذشتهمردماستفادهازماسکرادردستورکار
قراردادهاندودرروزهایقبلازآنحساســیت
برایاستفادهازماسکدراستانایجادنشدهبود
لذاتولیدکنندگانماســکبامشکلبازارمواجه
شدهبودندکهبخشیازتولیداتخودرادراستان
هایقرمزبــهفروشمیرســاندند.معاونامور
بازرگانیسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
کرمانباتاکیدبرآنکهنیازاســتانبیشاز۲۰۰
هزارماسکاستاماایننیازهنوزمنجربهتقاضا
نشدهاســت،تصریحکرد:حدود۲۰درصدنیاز
استانبهماسکتوسطخودمردمدرمنازلشان

تولیدمیشود.

 قاچاق ماسک وجود ندارد
نیاز ۲ برابری استان کرمان به ماسک

سه سناریو  برای بازگشایی مدارس 
کرمان تعریف شد

ایسـنا-فرماندهسـپاهناحیهمقاومتجیرفتازاعـالمهمکاری
همـهجانبـهسـپاهثـاراهللکرمـانبـادانشـگاهعلـومپزشـکی

جیرفـتخبـرداد.
سـرهنگپاسـدارناصـربهـروزدرگفـتگـوبـاایسـناازاعالم
آمادگیسـپاهثاراهللکرمانبـرایاحداثبیمارسـتانصحرایی
)درصـورتنیـاز(ودیگـرپروژهـایمـدنظـردانشـگاهعلـوم
پزشـکیجیرفتخبـردادوگفـت:بنـابهگفتـهفرماندهسـپاه
ثاراهللکرمـاناگردانشـگاهعلومپزشـکیجیرفتدرهـرزمینه

ایاعالمنیـازکنـد،آمـادههمکاریهسـتیم.
ویازتـالشهایبیوقفـهکادربهداشـتیباروحیـهایثارگرانه
تقدیرکـردوافـزود:کادربهداشـتودرمـاندرشـرایطکنونی
وشـیوعکرونـابـدونوقفـهدرحـالخدمترسـانیهسـتند
کـهبعضـادرایـنراهشـهیدشـدندکهایـنافتخـاراتمدافعان

سـالمتجـایقدردانـیدارد.
فرمانـدهسـپاهناحیـهمقاومـتجیرفـتازآمادگـیبسـیجو
سـپاهدرراسـتایپیشـگیریازکرونـاخبـردادوگفـت:سـپاه
آمادگـیایـنراداردکـههمـهامکانـاتوظرفیتهـایموجود
خـودرادرحـوزهپیشـگیریومقابلـهبابیمـاریکرونـاوحفظ
سـالمتیمردمبکارگیـردوتاکنـوندرهـرزمینهاینیـازبوده
اسـتنهایـتهمـکاریراداشـتهایـموهمـوارهدرکنـارمردم

خواهیـمبـود.
ویهمراهـیمـردمرابـاکادربهداشـتودرمـانمـوردتاکید
جـدیقـراردادوافـزود:بسـیاریازکشـورهایدنیاباداشـتن
داعیهابـرقدرتبـودنبـاوروداینویـروسبهآنسـرزمینها،
توخالـیبـودنادعایآنهـاثابتشـدوهمانطـورکـهدرخبرها
نیـزشـاهدبودیممـردمکشـورهایآمریـکاوانگلیسبهسـوپر

مارکتهـاهجـوممیبرنـد.
بهروزازصبـروبردباریملتایراناسـالمیوجنـوبکرمانبه
نیکـییادکـردوافزود:بـرخالفوضعیـتحاکمبرکشـورهای
پـرادعـا،درکشـورمـامـردمبـهکادرپزشـکی،درمانـیو

بیمارسـتانهانیـزکمـکمـیکننـد.
فرمانـدهسـپاهناحیـهمقاومـتشهرسـتانجیرفـتبرطـرف
کـردنکمبودهـاونیازهـایکشـوررابـراسـاستوصیـههای
رهبرمعظمانقالبیادآورشـدواظهارکرد:بسـیاریازکشورها
ازکمبـودوسـایلحفاظـتفـردیرنـجمیبرنـددرحالـیکه
درکشـورایـرانبـاارشـاداتمقـاممعظـمرهبـریبسـیاریاز
کارخانههابـاتغییـرکاربریخـودبهسـاختمـوادضدعفونی،

رویآورنـد.
ویدرادامـهبهاقداماتسـتودنیگروههایجهـادینیزدرایام
شـیوعکرونااشـارهکـردوگفت:گـروههـایجهادیبـابینش
اسـالمیوباتعهدوتخصصباسـاختوسـایلحفاظـتفردی
عـالوهبـرتامیـننیـازداخلـی،صـادراتتولیـداتوملزومـات
بهداشـتیرادردسـتورکاردارنـدکـهایـنروحیهمایـهفخرو

مباهاتاسـت.

گزارش
ایسنا

آمادگی سپاه برای احداث بیمارستان 
صحرایی در جنوب کرمان

تشکیالت قضایی در جنوب 
استان کرمان توسعه میابد

بیماری کرونا در افراد مختلف عالیم متفاوتی دارد

مدیرکل زندان های استان کرمان عنوان کرد: محدود کردن مالقات های حضوری و شرعی و بعضا کابین در 
زندانها با هماهنگی مجموعه قضائی و اطالع رسانی به خانواده زندانیان، پیگیری از طریق مجموعه قضائی 
جهت ارائه مرخصی به زندانیان دارای شــرایط و بیماریهای مزمن، تعامل با مجموعه قضائی در خصوص 
کاهش ورودی زندان در ماههای اخیر و - آماده سازی فضای مبنی بر نگهداری زندانیان ورودی تا ۱۴روز 

قبل از ورود به اندرزگاهها نیز به منظور پیشگیری از ورود کرونا به زندان ها انجام شده است.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   139960319008000464 شماره 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
شماره  به  غالمرضا  فرزند  احمدآبادی  یزدانی  زهرا  خانم  متقاضی 
شناسنامه  20 در یک باب خانه به مساحت 445/89مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 63 فرعی از 2431 اصلی واقع در زرند بلوار 
تختی کوچه 18 خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه بهاءالدینی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 66
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/15
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/29

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   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
رسمی-اگهی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139960319008000427 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سکینه تهامی پور زرندی فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 4  در یک باب خانه به مساحت 194/05 مترمربع از 
پالک 7561 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس کوچه شهید 
یزدانی 9 خریداری از مالک رسمی خانم مهناز مهرابی زاده هنرمند 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 69
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/29

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   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
رسمی-اگهی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139960319008000448 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی اسمعیلی سرتختی فرزند محمود به 
شماره شناسنامه 437 در یک باب خانه به مساحت 277/80 
مترمربع از پالک 6365 اصلی واقع در زرند خیابان مطهری کوچه 
17 خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 68
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/15
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  تکلیف وضعیت ثبتی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای برات باقری فرزند علی بشماره شناسنامه 5 در یک باب خانه به 
مساحت 282/68 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 39 فرعی از 
2389 اصلی واقع در زرند خیابان بهشتی کوچه 6 خریداری از مالک 

رسمی آقای محمود کالنتری
خانم رویا باقری فرزند برات بشماره شناسنامه 3080060512 صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت312/60 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 39 فرعی از 2389 اصلی واقع در زرند بلوار تختی کوچه 

20 خریداری از مالک رسمی آقای محمود کالنتری خاندانی.
م الف 71

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/15-
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

سیرجان
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  139960319012000624-هیـات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقای محسـن عباسـی قرائـی فرزند اصغر 
بشـماره شناسـنامه 41صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب 
خانـه به مسـاحت 223/04 متر مربع پـالک 588 اصلی واقع در 
بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان آباده خیابـان امام محمد 
باقر )ع( انتهای خیابان سـمت راسـت خریداری از مالک رسـمی 
آقـای احمـد علی یـزدی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواست 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 579- تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:1399/4/14 - تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1399/4/29
محمد آرمانپوررئیس 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 ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 13996031902000851-هیـات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقـای ناصر پارسـافر فرزند 
احمـد بشـماره شناسـنامه 316صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه زمین محصور مشـتمل بر 
سـاختمان بـه مسـاحت 465/97 مترمربـع پـالک 3 فرعی از 116 اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان به 
آدرس سـیرجان بلـوار امـام زاده احمـد نرسـیده بـه پل هوایی سـمت چپ خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای عالیـه خانـم رضـوی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 606
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/4/29 -تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/13

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139960319062000231 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلباف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقـای کاظم میرشـکاری 
زاده فرزنـد جـواد بشـماره شناسـنامه 229صـادره از کازرون در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 
373/78 متـر مربـع پـالک 1785 فرعـی از 29- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 627 فرعی از 
29- اصلـی بخـش 25 کرمـان واقع در گلباف روسـتای کشـیت خیابـان اکبری نژاد کوچـه 2 خریداری 
از مالـک رسـمی قاسـم قـادری کشـیتی  محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 552
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/29- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/5/13

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

متن آگهی مزایده
اگهـی مزایـده پرونـده اجرایـی کالسـه 9500596 علیـه متعهـد: رمضـان نقـی پورزیدآبادی 
و امیـن تودیـن نـژاد - متعهدلـه: سـرمایه بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه فـوق عليه 
رمضـان نقـي پورزیدآبـادی، نـام پدر : عبداله، به شـماره شناسـنامه : 1225 ، شـماره ملی : 
3070806562، متولـد : 1345/4/2 بـه نشـانی : سـیرجان زیدابـاد خیابـان امـام تقاطع سـمت چپ و 
امیـن تودیـن نـژاد، نام پدر : ابوطالب و شـماره شناسـنامه : 1510 , شـماره ملـی : 3071201559 ، متولد 
: 61/1/12 و بـه نشـانی : بلـوار مالـک اشـتر خیابـان عالمـه امینـی خیابـان قلم-قلـم 4-  منزل سـوم 
سـمت راسـت درب چهـارم مشـکی رنـگ نفـررو - طبقـه فوقانـی منـزل ملکی جنـاب اقـای هللا مراد 
مـددی زاده روبـروی منـزل مصطفی بهرامی شـش دانـگ خانه پالک 1 فرعـی از 107 اصلی بخش 37 
کرمـان حـدود و مشـخصات عبارت اسـت از شـماال" 9/15متـر درب و دیواریسـت به خیابان شـرقا" در 
دو قسـمت بـه ترتیـب بـه طول هـای 4/6 متر12/6 متر دیوار اشـتراکی بـا باقیمانده 107 جنوبـا" در دو 
قسـت بـه ترتیـب به طـول های10/9 متر و3/4 متر دیوار اشـتراکی با باقیمانده 107 غربـا" به طول13/2 
متـر درب و دیواریسـت بـه پیـاده رو خیابـان به مسـاحت 178/5 متـر مربع موضوع سـند رهنی 4609 
مـورخ1390/06/12 دفترخانـه اسـناد رسـمی 123سـیرجان در قبال مبلـغ 1600000000ریـال در رهن بانک 
سـرمایه قرار گرفته و طبق نظر هیئت سـه نفره کارشناسـان رسـمی به مبلغ 5644800000ریال ارزیابی 
شـده، پالک فوق از سـاعت 9 الی 12 روز چهارشـنبه مورخ 1399/5/15 واقع در سـیرجان بلوار هجرت 
بعد از بیمارسـتان امام رضا)ع( اداره ثبت اسـناد و امالک سـیرجان واحد اجرای اسـناد رسـمی از طریق 
مزایده به فروش می رسـد. مزایده از مبلغ 5644800000 ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی 
نقـدا فروختـه مـی شـود الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حق 
انشـعاب و يـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایده بـرای آنها باشـد و نیـز بدهی های 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده 
باشـد بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و فاقد هر گونه بیمه می باشـد و نیـز در صورت وجود مـازاد، وجوه 
پرداختـی بابـت هزینـه هـای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق 
مزایـده نقـدا وصـول می گـردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد. مزایـده روز اداری بعد از 

تعطیلـی در همان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان صالح آزادی
م الف 617

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
رسمی-آگهی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
اول  1399/3/27هیات  139960319005000137مورخ  شماره 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رجبی مقدم فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 61 صادره از شهداد در ششدانگ یکباب 
خانه و باغ به مساحت1631/35 متر مربع پالک 17 فرعی از 
728_ اصلی واقع در بخش 23کرمان به ادرس شهداد– بلوار امام 
زاده زید جنب شهرک بهزیستی خریداری از مالک رسمی اقای 
علی محمد گنجعلی خان حاکمی  محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد . م الف 443
دوم  انتشارنوبت  -تاریخ   99/4/14 اول:  نوبت  انتشار  تاریخ   

99/4/29:
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک



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
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مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی
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نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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کمدی انسانی
کمدیانسانیشایدبهدالیلیمحبوبتریناثرویلیام
نشور سیمیندا یراننیزآنرا سارویانباشدکهدرا
مترجم درسال۱۳۳۴ترجمهومنتشرکردهاست.
درمقدمهیآنیادآورشدهاست:»کتابحاضر،
ینکبهشما نسانیکهترجمهفارسیآنا ا کمدی
تقدیممیشود،نیزازادبیاتزمانجنگوتحتتأثیر
جنگدومجهانینوشتهشدهاست.نویسندهآنویلیام
هرگزمدعینیستکهبهپایهمینگوی سارویان،
رسیدهامابههررویکوششخودراکردهاستواثری
گیراوجالبتوجهبهوجودآوردهاست.کتابکمدی
انسانیداستانزندگییکخانوادهفقیرامریکاییدر
زمانجنگاستکهبهعلتشرکتکردنتنهانانآور
خانوادهدرجنگوضعمادیآنهاازبدبهبدترگراییده
است.پسرچهاردهسالهخانواده،هومر،باشغلنامهرسانی
هومر دهخودکمکمیکند. نوا بهخا نه، فخا درتلگرا
ردتلگرافهایی بهمناسبتشغلنامهرسانیایکهدا
پیام کهحاویخبرمرگفرزندانخانوادههاست، را
هایمرگوزندگی،عشقوامیدرابهسراسرشهرایثاکا
،زندگیخودشراهمدارد.آرزوهای میرساند.ضمناً
کودکانهخودش،حسدهاورنجها،انتظارهاوعشقهای
خودشرا.برادرکوچکهومریولیسس،کهچهارسال
یندنیای ا نیزبرایخوددنیاییساختهاست. رد، دا
یولیسس راست. زحوادثرنگارنگسرشا نها کودکا
درشهرکوچکایثاکابهسیروگشتمشغولاست؛به
داممیافتد،یکبارگممیشود،ترسبرشمیدارد،
سیاحتمیکندودنبالبچههایهمسایهراهمیافتد
تادستبردآنهارابهزردآلوهایکالدرختخانۀآقای

هندرسنتماشاکند.«

درخشش ابدی یک ذهن پاک
میتونییکنفــرروازذهنتپاککنیولیبیــرونانداختنشازقلبتیه

داستاندیگهاست

دیالوگ
جان دار/ فیلمیبهکارگردانیحســینامیــریدوماریوپــدرامپورامیری،
تهیهکنندگیکامرانمجیدیونویســندگیحســینامیریدومــاری،پدرام

پورامیریومحمدداوودی،محصولسال۱۳9۷است.

فیلم
آویشن/خاصیتضدباکتریفوقالعادهایداردوباباکتریهاییکهباعثجوش
هایسرسیاهوآکنهدرپوستمیشوند،مبارزهمیکند.اینگیاهمعموالدرکرم

هایطبیعیضدجوشولوسیونهااستفادهمیشود.

عطارباشی

بهدستآوردنت
پایاِنرفتننیست

آغازاست
َوتعبیریکهمنازعشقدارم

یکدِربازاست.
سیدعلیمیرافضلی

عکس:بهروزمهری خشت به خشت 
تا جبران کمبود مدرسه

ایرنا-دسـتسرنوشـتدرمسـیریخیرقرارشـاندادهاسـت،ایناندانهایمیکارند
برایفردا،هشـتبهشـترابرایخودخریدهاندانسـانهایینیکسرشـتکهخشت
بهخشـترادرسـاختنعمارتیبرایآموختـنوبناییبرایبهتردانسـتنبشـیریت،
رویهـممیگذارنـد.تاریخبشـریتبهوفـورخیـروبرکترسـانیانسـانیهاییپاک
سرشـترادرخودثبتکـردهکـهبـاایثـاروازخودگذشـتگیاقداماتیخیـررابرای
جامعهبشـریترقـمزدهانـد.کمنیسـتندآنهایـیکهدلشـانبـرایخیررسـاندنبه
دیگرانولواندکمـیتپـدوازهیچخدمتـیدراینراسـتافروگذارنمیکننـد.اکنون
کـهکشـوروالبتهاسـتانکرمـانبـاکمبـودفضـایفیزیکـیفضـایآموزشـیبرای
تحصیلدانـشآمـوزانروبروسـت،تعـدادیازخیریـننوعدوسـتبادسـتزدنبه
اقدامیابتـکاریدرطـرحآجربـهآجرحضـوریسـبزراازکمکبـهتعالـیجامعهبه
نمایشگـذاردهاند.ایـناقـداممهمدراسـتانکویـریکرمانکـه۱۱درصدوسـعت
کشـوررادربرمـیگیردحرکتـیزیباسـتکـهدلدانشآمـوزانمناطـقمختلفرا
کهبـهدلیلکمبـودفضـایآموزشـی،تعـدادزیـادافـرادرادریـککالستحملمی
کنندویابهصورتشـیفیتیبهمدرسـهمـیروند،گرموبـهتحصیلوآینـدهامیدوار
میکنـد.محدودیـتمنابعمالـیدولتیبـهمنظـورتجهیزمـدارس،آزمایشـگاههاو
کارگاههـابهویـژهدرمناطقمحـرومبرایبرقـراریعدالتآموزشـیوایجـادفرصت
هـایبرابـرآمـوزشوپـرورشاسـتانکرمـانرابـامسـائلعدیـدهایمواجـهکرده
اسـت.ممنوعیتثبتنـامدانشآموزانپناهندهافغانسـتانیدراسـتانهـایهمجوار
نیزموجبشـدهکرمـانمیزبانحـدود۳۴هـزاردانـشآمـوزانافاغنـهدرپایههای
مختلـفتحصیلیباشـدکـهخـوددلیلیبـرکمبـودفضـایآموزشـیدرایناسـتان
اسـت.وجودمـدارسشـبانهروزیوتخصیـصنیافتـناعتبـارالزمبهمنظـورتجهیز
امکاناتمطلـوبخوابگاهی،تعلیـموتربیت۱۱هـزارو۳۰6دانشآموزعشـایریدر
5۳۷مدرسـهعشـایریازدیگرمسـائلپیـشرویآموزشوپـرورشاسـتانکرمان
اسـتکهتنهـادسـتبخشـندهواندیشـهخیراندیـشخیریـنمیتوانـدگـرهازاین
مشکالتبگشـاید.هرچندخیرینمدرسـهسـازکرمانچهرهایخوشراازاهالیدیار
کریمـاندرنوعدوسـتیازخودنشـاندادهانـداماهنوزحـدود۳۰درصـدازمدارس
اسـتانکرمـانفرسـودهونیازمنـدنوسـازیوبهسـازیاسـت.ایندرحالیاسـتکه
خیرینمدرسهسازاسـتانکرماندرسـال9۷حدود۳۲میلیاردتوماندرراهساخت
فضایآموزشـیموردنیازایناسـتانهزینهکردهوازسـال98تاکنـون۱۲۰میلیارد
دیگرکمککـردهاندوتاپایانسـالایـنرقمبه۲۰۰میلیـاردتومـانافزایشخواهد
یافت.مسـئوالنآمـوزشوپـرورشاسـتانکرمـانبـاتوجـهبـهپراکندگـیجمعیت
دانـشآموزیووسـعتایناسـتانوالبتهمنابـعمالیاندکایـننهاد،چشـمامیدبه
دسـتپرخیرخیرینمدرسـهسـازدوختهانـدوبااجـرایطرحآجـربهآجربـهنوعی
امکانمشـارکتدراینامرخیـررابرایافـرادمختلفجامعـهباهرتـوانمالیفراهم
کـردهاند.مدیـرکلآمـوزشوپـرورشاسـتانکرمانبااشـارهبـهاهمیـتوضرورت
مدرسـهسـازیگفت:طرحآجربهآجرفرصتیارزندهدرراسـتایمدرسـهسـازیدر
مناطـقمحرومایناسـتاناسـت.احمداسـکندرینسـببـابیانایـنکـهدرمنطقه
نوق95نفـربامشـارکتهمبـاکمکهـاییکتـا۱۰میلیـونتومانـیتوانسـتهاند
مدرسـهایبسـازند،گفت:اینطرحکهبسـیارهمموردتاکیدوزیرآمـوزشوپرورش
قـرارگرفتهازاهمیـتویژهایبرخـورداراسـتوقطعامـیتواندنقشمهمـیدررفع
کمبودفضـایآموزشـیداشـتهباشـد.مدیرکلآمـوزشوپرورشاسـتانکرمـان،با
بیانایـنکهطیدوسـالگذشـته۳۱۰پروژهنیمـهتمامدراسـتانتکمیـلوتعیین
تکلیـفشـدهاسـت،گفـت:تامیـنمسـکنفرهنگیـانازاولویتهـایسـالجاری
آمـوزشوپرورشاسـتکـهامیدواریمباهمـتوهمدلیهمـههمـکارانبتوانیمگام
هایموثـریدراینخصـوصبرداریـم.ویبااشـارهبـهوجـود65۴هزاردانـشآموز
دراسـتانکرمانتصریحکرد:افزونبر۷86مدرسـهو۲۷5هـزارو558کالسدرس
دراسـتانکرمانوجودداردکـهازاینتعداد۳۰درصـدفرسـودهو۳۰درصدنیازمند
بازسـازیومقاومسازیاست.اسـکندرینسـبازپراکندگی،گسـتردگیوزلزلهخیز
بودناسـتانکرمـان،وجودمناطـقکمترتوسـعهیافتهومحـرومبابیشازیکسـوم
جمعیـتدانشآموزی،کمبـودامکانـاترفاهیوبهداشـتیودرنتیجـهضریبپایین
ماندگارینیرویانسـانیبهعنوانمشـکالتموجـوددرآموزشوپرورشاشـارهکرد
وگفـت:مهاجـرتازروسـتاهابهشـهرها،وجـودعشـایرکوچـرو،پایینبـودنتراکم
دانشآمـوزیدربیـشاز۷۱۰مدرسـهزیـر۱۰نفـردرروسـتاها،وجودبیـشاز۱6
درصدمـدارستخریبـیو۱8درصدنیـازبهمقاومسـازیباآثارشـدیدروحـیبرای
والدیـن،دانشآمـوزانومعلمـانحتـیدرمرکزاسـتانازجملـهمسـائلپیشروی

آمـوزشوپرورشاسـتانکرماناسـت.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آبشار مکی
اگر۳5کیلومتربهسمتشرقراورپیشروی
کنیمبهروستایزیبایمکیخواهیمرسید
.اینروستادرقسمتشمالیکویرلوتقرارگرفتهاست.درتنگهایکهدر

دلاینروستاجایگرفتهاستآبشارزیباییدرجریاناست.

تفرشی دوزی 
یادرویشیدوزییکیازرودوزیهایسنتی

استکهعمدهتولیداتآنمربوطبهشهرستان
تفرشمیشود.تفرشیدوزیتکنیکسادهایداردوبهصورتدوختدر

حاشیههایپهنپارچهایجادمیشود.

جاذبه

صنایع خطرریزشکرونا
khabaronlineeازصفحه

وامودیعهیمسکنازمردادماهپرداختمیشود.
isna.newsازصفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

تعطیلیاحتمالیدانشــگاههادراختیارروســایاینرشد۱۳درصدیارزشسهامعدالتدرهفتهگذشتههشدارسازمانغذاودارودربارهکمبودماسک
مراکزاست.

بهگزارشپایگاهاطالعرسانیاداره
کلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستان
کرمان،مدیرکلمنابعطبیعیو
آبخیزداریاستانبههمراهمعاون
آبخیزداریادارهکل،رئیساداره
مطالعات،سرپرستادارهمنابع
شهرستان آبخیزداری و طبیعی
کرمانوکارشناسناظرآبخیزداری
استانباسفربهبخششهدادازپروژه
سیلبندتکابشهدادکهنقشمهمی
درکنترلسیل،حفاظتازروستاهای
پائیندستومیزانآبدهیچاههای
آبروستاهایرشیدآباد،ساالرآباد
ومحمدآبادداردوهمچنینپروژه
نهالکاریمشارکتی)ترسیبکربن(

روستایعلیآبادمظفریکهباهدف
کنترلوکاهشخسارتناشیاز
هجومشنهایرواناجراگردیدهاست
بازدیدنمودند.دیداربارئیساداره
ثبتواسنادبخششهدادوبازدید
ازبوستانشهیدهمتکهباپیگیری
،طراحیونظارتادارهکلمنابع
طبیعیاستان)پروژهترسیبکربن(
اجراگردیدهوادارهمنابعطبیعی
شهدادازدیگربرنامههایمدیرکل
منابعطبیعیوآبخیزداریاستانو
هیئتهمراهبود.درپایانمهدیرجبی
زادهطیبازدیدازپروژهآبخیزداری
گجگینازنزدیکدرجریانمیزان

پیشرفتفیزیکیپروژهقرارگرفت.

بازدید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان از بخش شهداد

مدیرکلستاداجراییفرمانامامبااشاره
بهانعقادتفاهمنامهوزارتنیروبابنیاد
برکتستاداجراییفرمانامامخمینی
)ره(برایآبرسانیبه5۰۰روستاگفت:
درقالباینتفاهمنامهعملیاتآبرسانی

به۳۰روستایاستانآغازشد.
محمدعلیروحاللهیدرآیینرونمایی
ازطرحتأمینآبشربیکهزارروستا
درپنجاستانهدفکرمان،خراسان
جنوبی،هرمزگانوخوزستانکهبه
صورتویدئوکنفرانسباحضوررئیس
ستاداجراییفرمانامام،مدیرعامل
شرکتمهندسیآبوفاضالبکشور
ورئیسبنیادبرکتستاداجراییفرمان
امامخمینیبرگزارشدافزود:استان
کرماندرطرحقبلی۷پروژهدر۲۰
روستایهدفداشتکهتاامروز۱۱
پروژهدر۲۰روستایهدفعملیوبهره

برداریشدهاست.
ویخاطرنشانکرد:اکثرشهرستانهای
جنوبیوشرقیاستانکرمانبهعنوان
پهناورتریناستانکشوربامشکلآب

آشامیدنیروبروهستند.
*35 میلیون دچار چالش آب 

هستند
محمدمخبررئیسستاداجراییفرمان
امام)ره()نیزدرآییناظهارداشت:
وزارتنیرویکیازوزارتخانههایموفق
نظاماستکههموارهیکتشکیالت
خدمتگزاربودهودربخشآبرسانیبه

خوبیکارکردهاست.
ویبااشارهبهاتمامعملیاتآبرسانی
به5۰۰روستاوانعقادتفاهمنامهبرای
آبرسانیبه5۰۰روستایدیگریادآور
شد:امیدواریمتاپایانسالکارآبرسانی
بهاین5۰۰روستاانجامشودواوایل
سالآیندهشاهدامضایتفاهمنامه

بعدیباشیم.
رئیسستاداجراییفرمانامامخمینی
)ره(ادامهداد:نزدیک۳۴تا۳5میلیون
نفردچارچالشهایآبدرپیکمصرف
هستندخاطرنشانکرد:امیدواریمبا
بارندگیهایاخیروتداومآنوکار
جهادیدروزارتنیرووبنیادبرکت

اتفاقخوبیدراینزمینهرخدهد.
بهگفتهویستاداجراییفرمانامام
خمینی)ره(بهساخت۴۰هزارمسکن

کمککرد.
مخبربااشارهبهاقدامملیمسکنو
هدفگذاریبرایساخت۴۰۰هزار
مسکنتوسطدولتتصریحکرد:ستاد
اجراییبرایساخت۱5هزارموردازاین
تعدادمتهدشدوکارآنآغازشدهاست.
ویهدفگذاریدراینزمینهرا5۰
هزارواحدمسکنعنوانکردوگفت:کار
اصلیستاداجراییفرمانامامخمینی
)ره(توانمندسازیدرمناطقمحروم

است.

رئیسستاداجراییفرمانامامخمینی
)ره(بزرگترینرسالتایننهادراکمک
بهمعیشتمردمبرشمردوتأکیدکرد:
محوراینکاراشتغالزاییجهتداراست.
ویازاختصاص۱۰هزارمیلیاردتومان
برایاشتغالخبردادوافزود:۱۰هزار
و5۰۰طرحیکهمنحلشدهبودبه

گردونهتولیدکشوربرگرداندهشد.
*آبرسانی به روستاها رامعادل 
آبرسانی شهرها درنظرگرفتیم

و آب شرکت مدیرعامل حمیدرضا
فاضالبکشورنیزدراینآیینبابیان
اینکهبراساستعریفسازمانجهانی
لمللیاگر بهداشتوبنیادهایبینا
فردیبهفاصله۳۰دقیقهپیادهرویبه
یکمنبعتأمینآبپایداربرسدازآب
بهرهمنداستگفت:البتهبایدآنمنبع

سالموپایدارباشد.
ویادامهداد:ازابتداتعریفآبرسانی
روستاییرامعادلآبرسانیشهریدر
نظرگرفتیم،بهاینمعناکههرفردکه
شیرآبرابازکندآبباکیفیتوکمیت

مناسبمشابهشهرداشتهباشد.
جانبازخاطرنشانکرد:باتعریفاول
سطحبهرهمندیما8۲.۴وباتعریفدوم

سطحبهرهمندی۷5.5درصداست.
بهگفتهویدرسالهایگذشتهبویژه
باجازهرهبرمعظمانقالبدرخصوص
برداشتازصندوقتوسعهملی،اقدامات

خوبیدرروستاهاانجامشدهاست.
ویاضافهکرد:باتوجهبهپراکندگیو
کمبودذاتیمنابعآبدربرخیازنقاط
کشوربهویژهمرکزفالتایرانهنوز

عقبماندگیهایزیادیوجوددارد.

آبرسانی به ۳0 روستای استان کرمان آغاز شد
در قالب طرح سراسری تأمین آب شرب 1000 روستا؛


