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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 مــرداد   7 شــنبه  ســه         789 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

معاون فرماندهی انتظامی کرمان:
قتل های زنجیره ای زنان در ماهان کذب است

طرح جمع آوری معتادان متجاهر کرمان

کرونا در استان کرمان، جان 400 نفر را گرفت

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
قتل های  وقوع  کرمان  استان 
تکذیب  را  ماهان  در  زنجیره ای 
در  یوسفی  احمد  کرد.کوروش 
گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب 
شایعه وقوع قتل های زنجیره ای 
در ماهان اظهار کرد: طی روزهای 
ربودن  بر  مبنی  شایعه ای  اخیر 

زنان جوان و قتل آن ها در ماهان 
کرمان در فضای مجازی منتشر 
شده که از اساس کذب است.وی 
افراد  از  برخی  متأسفانه  افزود: 
بدون هیچ سند و مدرکی اقدام به 
انتشار شایعات بی پایه و اساس در 
شبکه های مجازی می کنند که به 
وارد می کند. شهروندان آسیب 

فرماندهی  اجتماعی  معاون 
انتظامی استان کرمان گفت: انتشار 
خبرهای کذب در فضای مجازی در 
شأن مردم فهیم کرمان نیست لذا 
بهتر است شهروندان در راستای 
کاهش آسیب های ناشی از فضای 
مجازی آگاهی های خود را نسبت 
به موضوعات منتشر شده در این 

فضا ارتقا دهند و اخبار را تنها از 
طریق رسانه های معتبر دنبال کنند.

احمد یوسفی بیان کرد: اکثر مطالب 
منتشر شده در فضای مجازی صحت 
ندارند لذا این گونه خبرها موجب 
صدمات روحی به افراد جامعه به 
ویژه در این شرایط که درگیر شیوع 

کرونا هستیم، می شود.
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فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمان 
گفــت: جمــع آوری و کمــک بــه 
ــس  ــات پلی ــی از اقدام ــادان یک معت
جهــت ایجــاد امنیــت و آرامــش 
بــرای مــردم اســت و قطعــا مامــوران 
انتظامــی در راه رســیدن بــه ایــن 
ــچ  ــت از هی ــت و راف ــا جدی ــدف ب ه
تالشــی دریــغ نمــی کنند.ســرهنگ 
ــیه بازدید  ــداء" در حاش "محمدرضا ف
از بــازار بــزرگ و میدان شــهداء شــهر 
ــات  ــه مطالب ــان گفــت: توجــه ب کرم
مــردم در جهــت تامیــن امنیــت 
ــگیرانه   ــر پیش ــاذ تدابی ــدار و اتخ پای
ــهروندان  ــش ش ــن آرام ــرای تأمی ب
بــا حداکثــر تــوان و امکانــات، در 
دســتور کار پلیــس کرمــان قــرار 
ــور  ــه  منظ ــرد: ب ــح ک دارد.وی تصری
ــتفاده و  ــوء اس جلوگیری از هرگونه س
بــروز هرگونه اقــدام مجرمانــه، پلیس 
اقدامــات پیشــگیرانه  خــود را افزایش 
ــا حضــور فیزیکــی و اســتقرار  داده و ب
در مــکان هــای آســیب پذیــر و جــرم 
خیــز و نیــز افزایــش گشــت های 
خودرویــی و پیــاده، آمادگــی برخورد 

بــا هــر نــوع بی نظمــی را دارد.
ــل و  ــه تعام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــداء ب ف
ــاف  ــس و اصن ــان پلی ــکاری می هم
ــی  ــداف انتظام ــبرد اه ــه پیش الزم
ــازار  ــدار در ب جهت ایجــاد امنیــت پای
اســت گفــت: اصنــاف می تواننــد 
بــا شناســایی و معرفــی افــراد مجــرم 
و مشــکوک، پلیــس را در کشــف و 
ــک  ــم کم ــوع جرائ ــگیری از وق پیش
ــتان  ــی شهرس ــده انتظام کنند.فرمان

کرمــان افــزود: جمــع آوری و کمــک 
بــه معتــادان یکــی از اقدامــات پلیس 
جهــت ایجــاد امنیــت و آرامــش 
بــرای مــردم اســت و قطعــا مامــوران 
انتظامــی در راه رســیدن بــه ایــن 
ــچ  ــت از هی ــت و راف ــا جدی ــدف ب ه
ــا  ــد.وی ب ــی کنن ــغ نم ــی دری تالش
ــر اهمیــت فرهنــگ ســازی  تاکیــد ب
ــت:  ــت، گف در حــوزه ســالمت و امنی
ــری و قانون مــداری می  ــاط پذی انضب

ــی جامعه  بایســت در فرهنــگ عموم
نهادینــه شــود کــه در همیــن راســتا 
مشــاوران و مــددکاران کالنتــری 
ــدف آگاه  ــا ه ــان ب ــهر کرم ــای ش ه
ســازی همــه اقشــار جامعــه خصوصا 
نوجوانــان و جوانــان نســبت بــه 
ــالش  ــی در ت ــای اجتماع ــیب ه آس
هســتند.فرمانده انتظامی شهرســتان 
ــرد:  ــان خاطرنشــان ک ــان در پای کرم
ــراد  بررســی هــا نشــان مــی دهــد اف
معتــاد در بســیاری از جرائــم و 
ــرقت  ــوع س ــه وق ــا از جمل ــیب ه آس
ــد  ــش دارن ــواده نق ــامانی خان و نابس
پــس باید بــه ایــن نکتــه توجــه کنیم 
کــه وجــود پاتــوق اســتعمال مــواد یا 
ــه ای کــه در  خــرده فروشــان در محل
آن زندگــی مــی کنیــم یــک تهدیــد 
جدی بــرای امنیــت و ســالمت فردی 
ــا و فرزندانمــان اســت  ــی م و اجتماع
کــه نبایــد بــه آن بــی تفــاوت باشــیم 
ــورت  ــد در ص ــهروندان می توانن و ش
ــوارد مشــکوک  ــه م مشــاهده هرگون
ــای  ــت ه ــز فوری ــه مرک ــب را ب مرات

ــد. ــالع دهن ــی ۱۱۰ اط پلیس

آخرین آمار مبتالیان کرونا در استان 
کرمان منتشر شد. بر اساس اعالم 
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
۲۴ ساعت گذشته از میان بیماران 
مبتال  کرونا  به  که  شده  شناسایی 
۴9 نفر در سطح استان  شده اند، 
در بیمارستان بستری شدند.که بر 

اساس شهرستان های زیر مجموعه 
علوم پزشکی های مختلف به شرح 
زیر می باشند:حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان: ۴۰ نفر، حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان : ۲ نفر، حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی بم: ۲ نفر ، حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان: 5 نفر.

تعداد موارد بستری قطعی مبتال به 
کرونا هم اکنون در بیمارستان های 
استان کرمان ۳5۳ نفر است و در نتیجه 
تعداد کل موارد بستری دارای تست 
مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا 
همچنین  ۳۷۷۲رسید.  به  تاکنون 
تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 

۱۰ مورد  ۱9 در ۲۴ ساعت گذشته،
علوم  دانشگاه  به  مربوط  مورد   ۷ (
پزشکی کرمان- ۲ مورد دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت –۱مورد دانشگاه علوم 
پزشکی سیرجان( بوده است. و مجموع 
جانباختگان ابتالی قطعی به کووید ۱9 

از ابتدا تا کنون به ۴۰۰ نفر رسید.

فرمانده سپاه جیرفت:
 رسانه ها زبان گویای محرومیت های 

مردم جنوب استان باشند
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داروی »  رمد سیویر« کرونا  را  درمان   نمی کند
* دکتر مکارم رییس علوم پزشکی جیرفت: »رمدسیویر« یک داروی ضد ویروس است که فقط به سیستم دفاعی بدن 

کمک کرده و کرونا را درمان نمی کند
 * به گفته حسیبی مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، »رمدسیویر« در بیمارستان های استان توزیع می شود 

ولی تعداد آن محدود است

طرح نذر قربانی در استان 
اجرا می شود

کرونا در استان کرمان
جان 400 نفر   را  گرفت

حذف دریافت کنندگان 
وام ودیعه مسکن از 

طرح های بعدی مسکنی

3

خطر کمبود 
اکسیژن بیخ گوش 

بیمارستان های کرمان

اتصال جنوب به آب های 
آزاد با احداث محور 
محمدآباد  - جاسک

درمان  معاون 
دانشگاه   علوم 

پزشکی کرمان گفت:  در حال حاضر تختهای 
ICU بیمارستان های استان تقریبا پر 
هستند اما ظرفیت خالی در تخت  های عادی 
بیمارستانی داریم که قطعا در چنین شرایطی، 
هزینه این پر شدن تخت های بیمارستانی را 
بیماران غیرکرونایی پرداحت می کنند زیرا 
نمی توانند خدمات دولتی دریافت کنند  . 
دکتر "مرتضی هاشمیان" یادآور شد:   اکنون 
با کمبود اکسیژن به  طور نسبی روبرو هستیم 
چون بیماری کرونا یک بیماری تنفسی است 
و افراد مبتال به اکسیژن نیاز دارند لذا میزان 

مصرف اکسیژن افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل دفتــر اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی: تسهیالت خرید مسکن با توجه به 

مصوبات بانک ها نیاز به سبز بودن فرم جیم )ج( ندارد اما طرح هایی که 
در قالب مصوبه قانون ساماندهی بازار مسکن است و نیازمند فرم جیم )ج( 
سبز است با دریافت این تسهیالت هم فرم جیم آنها قرمز می شود و هم 
دیگر نمی توانند در طرح هایی از جمله اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند.
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مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( 
اسـتان کرمان از اجـرای طرح نـذر قربانی برای 

کمک بـه خانواده هـای نیازمنـد در عید قربـان خبر داد و گفـت: مردم 
خیـر و نیکـوکار ایـن اسـتان می تواننـد بـا اهـدای قربانی یـا پرداخت 
کمک هـای نقـدی در ایـن طـرح مشـارکت کننـد.وی ادامـه داد: 
هم چنین مـردم نیکوکار ایـن اسـتان می توانند از طریق کد دسـتوری

# ۰۳۴ *۱ *۸۸۷۷ * و یـا از طریـق شـماره  حسـاب ۲۲۰۳۱۳۶۱۰5 و 
یـا شـماره کارت 5۸59۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۸۰ بانـک تجـارت کمک هـای و 

نذورات خـود را بـه دسـت نیازمنـدان واقعی برسـانند.

آخرین آمار مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر 
شد. بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ۲۴ 

ساعت گذشته از میان بیماران شناسایی شده که به کرونا مبتال شده اند، ۴9 نفر 
در سطح استان در بیمارستان بستری شدند.و همچنین تعداد فوتی های قطعی 
ابتال به کووید ۱9 در ۲۴ ساعت گذشته،۱۰ مورد )۷ مورد مربوط به دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان- ۲ مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت –۱مورد دانشگاه علوم 
پزشکی سیرجان( بوده است و مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید ۱9 

از ابتدا تا کنون به ۴۰۰ نفر رسید.

صفحه3 را 
بخوانید صفحه 1 را 

بخوانید

گرد وغبار وگرد وغبار و
 نفس های به شماره  افتادۀ استان نفس های به شماره  افتادۀ استان
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کاغذ استان

ماسک برای کودکان
 زیر 2 سال ممنوع است

عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: اســتفاده از ماسک برای 
کودکان زیر دو سال ممنوع است زیرا باعث اختالل در تنفس آن ها 
می شود و بهترین راهکار برای محافظت خردساالن در برابر کرونا، 
نگهداری آن ها در خانه اســت.به گزارش ایرنا سراسری، مسعود 
مردانی، بیان کرد: از کودکان به عنوان عامل انتقال خاموش کرونا 
یاد می شود زیرا ممکن است بدون هیچ عالئمی فقط ناقل ویروس 
باشند و باید آن ها تا جایی که امکان دارد در خانه بمانند و از منزل 
خارج نشوند.متخصص بیماری های عفونی افزود: کودکان باالی 
دو سال باید در صورت خارج از منزل، ماسک بزنند و والدین وظیفه 
دارند با آن ها در مورد علت استفاده از ماسک و کرونا متناسب با 
روحیه ی کودکان صحبت کنند.وی ادامه داد: استفاده از ماسک 
برای کودکان زیر دو سال ممنوع است زیرا باعث اختالل در تنفس 
آن ها می شــود و بهترین راهکار برای محافظت خردســاالن در 
برابر کرونا، نگهداری آن ها در خانه است.عضو ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: »اکنون ابتالی کودکان به کرونا رو به افزایش اســت 
به ویژه در کودکان که والدین با مشــاهده ی عالیم یاد شده نباید 
به بیمار آنتی بیوتیک بدهند بلکه باید به پزشک مراجعه کرده و 
وی نیز سریعا دستور تست کرونا را تجویز کند.وی با بیان این که 
هنوز این تصور غلط که کودکان کرونا نمی گیرند در جامعه وجود 
دارد، اضافه کرد: والدین کــودکان را به مکان های عمومی برده و 
هشدارهای بهداشتی را جدی نمی گیرند، از آن ها می خواهیم تا 
حد امکان کودکان در خانه بمانند.مردانی با بیان این که نشانه های 
ابتال به کرونا در کودکان همراه با عالیم گوارشــی اســت، گفت: 
بی اشتهایی همراه با تهوع و استفراغ در کودکان بیشتر مشاهده 
می شــود و بســیاری از خانواده ها نمی دانند که این عالئم نشانه 

کروناست و این موضوع می تواند مشکل ساز شود.

ــار  ــی و در کن ــع آب ــه از مناب ــی روی اســتفاده ب
آن خشکســالی هــای گذشــته، پدیــده 
ــان  ــری کرم ــتان کوی ــار را در اس ــرد و غب گ
ــاری  ــی و خ ــت محیط ــه ای زیس ــه دغدغ ب
ــه  ــرده ک ــدل ک ــت ب ــط زیس ــم محی در چش
کاهــش و مهار ایــن پدیــده نیازمنــد اعتبارات 
و اقدامــات اصولی و کارشناســی شــده اســت.

ــی  ــا، خشکســالی هــای پیاپ ــه گــزارش ایرن ب
و اســتفاده بــی انــدازه از خــاک و آب در 
ــرات  ــته و تغیی ــالیان گذش ــی س ــان ط کرم
اقلیمی شــرایطی را در ۱۶ شهرســتان شــمال 
ــی  ــه گاه ــرده ک ــاد ک ــان ایج ــتان کرم اس
ــی  ــوان حــق طبیع ــه عن ــس کشــیدن را ب نف
ــن منطــق  ــاکنان ای ــر انســان از س ــه ه و اولی
ســلب میکنــد و بیــش از همــه مناطــق 
ــر خیــزش گــرد  ــان درگی شــرق اســتان کرم
ــت  ــا و حرک ــن، ریزگرده ــان ش ــار، توف و غب
ــای  ــت شــن ه ــای روان اســت. حرک شــن ه
ــرق  ــار در ش ــرد و غب ــن و گ ــان ش روان، توف
کرمان)ریــگان ( بــه انــدازه ای اســت کــه 
۱۶ روســتای ایــن منطقــه را خالــی از ســکنه 
ــر تخریب ســرزمین  کرده اتفاقــی که عــالوه ب
زمین ســاز مهاجــرت و هــزاران مشــکل دیگر 
اســت.اکنون پــس از اجــرای طــرح هــای 
ــر  ــی و دیگ ــچ پاش ــون مال ــی چ ــه تمام نیم
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــت محیط ــات زیس اقدام
کمبــود امکانــات بســیار کنــد پیش مــی رود، 
ــرای  ــان ب ــین کرم ــر نش ــی کوی ــم اهال چش
ــت  ــه دس ــار ب ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب مقابل
مســئوالن اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــی  ــه  اصل ــرد را دغدغ ــان ریزگ ــت کرم زیس
اســتان کرمــان ذکــر کــرد و گفــت: بــا تغییــر 
ــدن  ــک ش ــاهد خش ــی ش ــع آب ــت مناب کیفی
ــه  ــا ب ــدن آن ه ــل ش ــته و تبدی ــای پس باغ ه
کانــون ریزگردهــا هســتیم. مرجــان شــاکری 
افــزود: برداشــت های بــی رویــه از منابــع آبــی 
ــزل داده و  کیفیــت آب را در اســتان کرمان تن
بــا تغییــر کیفیــت منابــع آبی شــاهد خشــک 
شــدن باغ هــای پســته شــمال اســتان و 
ــون  ــه کان ــا ب ــدن آن ه ــل ش ــه تبدی در نتیج
ــر  ــت: اگ ــار داش ــا هســتیم.وی اظه ریزگرده
از منابــع آبــی اصولی تــر برداشــت شــده 
ــاهد معضــالت زیســت  ــروز ش ــاید ام ــود ش ب
محیطــی همچــون ریزگردهــا، کاهــش 
ــه  ــردم ک ــرت م ــع آب و مهاج ــت مناب کیفی
زمینــه ســاز مشــکالت بعــدی اســت، نبودیم. 

شــاکری بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 
بودجــه ۷۲ میلیــارد تومانــی مصــوب و 
ــورو  ــت ی ــش قیم ــد از افزای ــد و بع ــالغ ش اب
ــارد  ــر ۱۰۰ میلی ــزون ب ــه اف ــدار ب ــن مق ای
ــوان گفــت  ــا مــی ت ــان رســید کــه تقریب توم
ــع  ــه مناب ــار ب ــن اعتب ــد ای ــا 9۰ درص ۸۰ ت
طبیعــی شــمال اســتان تخصیــص پیــدا 
ــی  ــال مال ــه س ــان اینک ــا بی ــاکری ب کرد.ش
ــاه  ــهریور م ــه ش ــا ب ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ب
ــن  ــی از ای ــت: مبلغ ــرد گف ــدا ک ــال پی انتق
اعتبــار نیــز بــه اداره کل محیــط زیســت 
اســتان کرمــان تخصیــص یافــت کــه در حال 
ــوا  ــی ه ــش کیف ــتگاه پای ــداری ۲ ایس خری
ــتیم. ــار هس ــای راور و ان ــتان ه ــرای شهرس ب

وی ادامــه داد: همچنیــن در حــوزه شــرق 
ــم  ــگان و ب ــرج، ری ــز در فه ــان نی اســتان کرم
ســه ایســتگاه پایــش کیفــی هــوا هــر کــدام 
ــد  ــوج و زرن ــم و در کهن ــتگاه داری ــک ایس ی
ــان ۲ ایســتگاه  یــک ایســتگاه و در شــهر کرم
ــرکل  ــود دارد. مدی ــوا وج ــی ه ــش کیف پای
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان 
بیــان کــرد: بــر اســاس مصوبــات هیــات 
دولــت مقــرر شــده ۲ ایســتگاه پایــش کیفــی 
ــس سرچشــمه در رفســنجان  ــوا توســط م ه
و ۲ ایســتگاه پایــش کیفــی هــوا توســط مــس 
ــاد در شــهربابک اســتقرار پیــدا کند  خاتون آب
و در ســیرجان نیــز این مهــم توســط کارخانه 
گل گهــر و در زرنــد نیــز توســط میدکــو 
ــالوه  ــی ع ــئولیت اجتماع ــاس مس ــر اس و ب

ــوا،  ــی ه ــش آالیندگ ــتگاه پای ــب دس ــر نص ب
ــا  ــری گازه ــدازه گی ــخیص و ان ــور تش سنس
ــم  ــه ه ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ــال ش ــز فع نی
اکنــون شهرســتان فهــرج درگیــر گــرد و غبار 
اســت گفــت: برخــی تصــور مــی کننــد زمانی 
شــاخص آالیندگــی هــوا در ســایت ثبــت می 
شــود مــا بایــد بالفاصلــه آن را اعــالم کنیم در 
ــد در  ــه آلودگــی شــاخص دارد و بای ــی ک حال
ــداوم  ــان مشــخص ت ــرر و زم ــت مق ــک مهل ی

آلودگــی اتفــاق بیفتــد و در ثبــات آن مطمئن 
شــویم کــه آلودگــی در لحظــه نیســت و 
ــاک اســت  ــی خطرن ــرای چــه گروه ــه ب اینک
ــر  ــه ای زمانب ــه پروس ــود ک ــالم ش ــد اع و بع
است.شــاکری گفــت: مشــکالت متعــددی در 
حــوزه محیــط زیســت وجــود دارد و اکنون در 
ــار  ــده گــرد و غب ــار پدی ــان گرفت اســتان کرم
ــوادث  ــیاری از ح ــه بس ــک وج ــتیم و ی هس
ــه داد:  ــاکری ادام ــی است.ش ــت محیط زیس
اگــر از منابــع آبــی اصولــی تر برداشــت شــده 
ــروز  ــاید ام ــتیم ش ــزی داش ــه ری ــود و برنام ب
شــاهد معضــالت زیســت محیطــی همچــون 

ریزگردهــا نبودیــم و کاهــش کیفیــت منابــع 
ــاز  ــه س ــه زمین ــردم ک ــرت م ــی و مهاج آب
مشــکالت بعــدی اســت را نداشــتیم.مدیرکل 
ــان از  ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــرد و  ــار گ ــکل مه ــت، مش ــئوالن خواس مس
ــا  ــاری ب ــال ج ــی س ــتان را ط ــن اس ــار ای غب
ــق  ــیاری از مناط ــت بس ــه محرومی ــه ب توج
کرمــان و البتــه شــرایط حاکــم بــه طــور ویژه 

ــد. ــیدگی کنن ــی و رس بررس

شــاکری تاکیــد کــرد: کرمــان در حــوزه 
گــرد و غبــار توجــه جــدی مســئوالن را مــی 
ــه ایــن موضــوع رســیدگی  طلبــد کــه بایــد ب
ــکل  ــن مش ــورت ای ــن ص ــر ای ــرد و در غی ک
ــن اســت  ــا ممک ــد و بعده ــی کن پیشــرفت م
درمانــش دشــوارتر شــود.وی بــا بیــان اینکــه 
ســازمان محیــط زیســت دو ایســتگاه پایــش 
ــوج و  ــای کهن ــتان ه ــا را در شهرس ریزگرده
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــرده اس ــدازی ک ــم راه ان ب
نصــب ایــن دســتگاه در شهرســتان هــای 
ــرار  ــتور کار ق ــال در دس ــز امس ــار و راور نی ان
ــهربابک و  ــای ش ــتان ه ــرای شهرس دارد و ب
ــام  ــزودی انج ــم ب ــز درصددی ــنجان نی رفس
شــود.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان کرمــان گفــت: فقــدان ایســتگاه هــای 
پایــش گــرد و غبــار در مناطــق مختلــف مــی 
ــه  ــاورد ک ــود بی ــه وج ــکالتی را ب ــد مش توان
ــت. ــردم اس ــالمت م ــوارد س ــن م ــی از ای یک

وی اطــالع از وضعیــت و کیفیــت هــوا را حــق 
مــردم دانســت و افــزود: هفــت دســتگاه 
ــرج،  ــگان، فه ــم، ری ــا در ب ــش ریزگرده پای
زرنــد و کهنــوج و دو دســتگاه در کرمــان 
نصــب شــده اســت.مدیرکل حفاظــت محیــط 
ــال  ــارات امس ــان اعتب ــتان کرم ــت اس زیس
ــتان  ــن اس ــار را در ای ــرد و غب ــا گ ــارزه ب مب
۷۲ میلیــارد تومــان اعــالم کــرد و گفــت: ۳5 
ــمال  ــی ش ــع طبیع ــه مناب ــارد ب ــم میلی و نی
ــع  ــه مناب ــان ب ــارد توم ــتان و ۲۸.۷ میلی اس
ــدوق  ــل صن ــتان از مح ــوب اس ــی جن طبیع

ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص ــعه مل توس

ه و  قتصاد مسکن وزارت را مدیرکل دفتر ا
تسهیالت  دریافت  کرد:   اعالم  شهرسازی 
ودیعه مسکن فرم جیم )ج( متقاضیان مسکن 
ملی را در ثبت نام های بعدی قرمز می کند.

فرزانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه دریافت 
کد رهگیری در تمامی معامالت مسکن الزامی 
ز زمان  شده است گفت: تمامی متقاضیان ا
اعالم مصوبه پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن 
ملزم به دریافت کد رهگیری هستند و در 
صورتی که کد رهگیری دریافت نکرده باشند، 
نمی توانند از این تسهیالت بهره مند شوند.

ه و  قتصاد مسکن وزارت را مدیر کل دفتر ا
شهرسازی اظهار کرد: طبق قانون شورای 

اصناف هم اکنون دریافت کد رهگیری الزامی 
رند معامله  شده و مشاوران امالک حق ندا
ای را بدون کد رهگیری انجام دهند.اصالنی 
ینکه دریافت تسهیالت ودیعه  با اشاره به ا
مسکن زمینه ساز قرمز شدن فرم جیم )ج( 
افراد می شود ادامه داد: تسهیالت خرید مسکن 
با توجه به مصوبات بانک ها نیاز به سبز بودن 
فرم جیم )ج( ندارد اما طرح هایی که در قالب 
مصوبه قانون ساماندهی بازار مسکن است و 
نیازمند فرم جیم )ج( سبز است با دریافت 
این تسهیالت هم فرم جیم آنها قرمز می شود 
و دیگر نمی توانند در طرح هایی از جمله اقدام 
ملی مسکن ثبت نام کنند.اصالنی با اشاره به 
اینکه اجرای این طرح ها موقتی است گفت: 

هم اکنون بازار مسکن تحت تاثیر نوسانات 
رز، سکه و بورس دچار  اقتصادی از جمله ا
براین در صورتی که  نوسان شده است، بنا
این بازارها از جمله بورس دچار جهش های 
هیجانی نشوند، می توان امیدوار بود که این 
قتصاد  ر به ثبات برسد.مدیر کل دفتر ا بازا
مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: اخذ 
مالیات از خانه های خالی و همچنین برنامه 
های ویژه دولت برای تولید مسکن توانسته 
نقش موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن 
ینکه این  داشته باشد.اصالنی با اشاره به ا
تسهیالت برای یک میلیون متقاضی در نظر 
گرفته شده است گفت: تاکنون بیش از 9۰۰ 
ر نفر در سامانه طرح اقدام ملی مسکن  هزا

برای ثبت نام وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده 
ند که این آمار نشان دهنده آن است که  ا
متقاضیان و مستاجران از این طرح استقبال 

کرده اند.
ولین واحدهای مسکن ملی تا چند  فتتاح ا ا

هفته آینده
اصالنی همچنین درباره آخرین وضعیت طرح 
اقدام ملی مسکن هم گفت: متقاضیان و ثبت 
نام کنندگان در این طرح در حال پاالیش 
هستند و به زودی تا چند هفته آینده شاهد 
افتتاح اولین واحدهای طرح اقدام ملی مسکن 
در چند شهر از جمله کرمان خواهیم بود.

او عنوان کرد: در شهرهای گوناگون ساخت 
ر  واحدهای مسکونی در مراحل مختلف قرا
دارد و بسیاری از آنها در شهرهایی از جمله 
قم و زنجان پیشرفت خیلی خوبی داشته و در 
مرحله سقف زنی دوم هستند.اصالنی توضیح 
داد: بسیاری از اقدامات در این پروژه ها بر 
اساس نرم افزارهای مختلف بوده و ممکن است 
انجام برخی از مراحل با دقت بیشتری انجام 
شود اما طبق وعده هایی که داده ایم سرعت 
اجرای پروژه ها در بسیاری از شهرها بسیار 

خوب بوده است.

گرد وغبار و نفس های به شماره  افتادۀ  استان

حذف دریافت کنندگان وام ودیعه 
مسکن از طرح های بعدی مسکنی

گزارش
ایرنا

شهردار کرمان:
 بزرگ ترین جنگل دست کاشــت 

ایران توسعه می یابد
شهردار کرمان مراقبت، حفظ، احیا و توسعه جنگل قائم )عج( این 
شهر را به عنوان بزرگترین جنگل دســت کاشت کشورمان امری 
ضروری دانست و گفت: توسعه این جنگل و ایجاد پارک گردشگری، 
از برنامه های در دستور اقدام شهرداری است.سیدمهران عالم زاده 
شامگاه یکشــنبه در حاشــیه بازدید از روند پاک سازی مجموعه 
جنگل پردیســان قائم )عج( با اشــاره به اینکه مجموعه یادشده 
یکی از ســرمایه های کم نظیر طبیعی در کشور و حتی خاورمیانه 
است، افزود: این جنگل با وســعت ۲۳۰ هکتار، بزرگترین جنگل 
دست کاشت کشور محســوب می شــود که در قالب یک حرکت 
مردمی طی سالیان گذشته احداث شده است.وی حفظ و احیای 
جنگل پردیسان قائم )عج( را مهمترین اصل کاری شهرداری کرمان 
دانست و اظهار داشــت: ضرورت دارد برای جلوگیری از آسیب به 
این جنگل، اقدامات مؤثری انجام دهیم و هرگونه کوتاهی در این 
راستا جبران ناپذیر است.شهردار کرمان با اشاره به گرمای تابستان 
و احتمال آتش ســوزی خار و خاشــاک و بوته های خشک، ضمن 
قدردانی از معاونت خدمات شهری، سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شــهرداری و مناطق پنج گانه گفت: برای جلوگیری 
از آتش ســوزی احتمالی، پردیســان قائم عجل اهلل فرجه در حال 
پاک سازی از خار و خاشاک و بوته های خشــک است.وی تأمین 
آب مورد نیاز پارک جنگلی پردیسان قائم عجل اهلل فرجه از طریق 
چهار خط لوله را از اقدامات در دستور کار شهرداری کرمان دانست 
و افزود: ۲ خط لوله، از محدوده شهرک بلداالمین، یک خط لوله از 
میدان آزادی به سمت میدان شهدا )مشتاق(، و خط لوله چهارم، 
از بلوار ۲۲ بهمن به سمت پردیسان قائم )عج( در دست اجرا است.

عالم زاده عنوان کرد: زیاد بودن فاصله آبیاری، موجب وارد شــدن 
آسیب به درختان می شود لذا با انتقال این خطوط، 5۰ تا ۶۰ لیتر آب 
در ثانیه به جنگل قائم)عج( منتقل می شود و زمان آبیاری به حداقل 
می رســد.وی از مکانیزه شــدن آبیاری جنگل قائم عجل اهلل فرجه 
خبر داد و گفت: بخشی از فاز نخست آبیاری، به شیوه زیرسطحی 
انجام می شــود و در صورت مطلوب بودن، تمام فضای جنگل قائم 
عجل اهلل فرجه، تحت پوشش این سیستم قرار خواهد گرفت.شهردار 
کرمان اضافه کرد: کمبود نیروی انسانی از دیگر مشکالت فراروی 
نظارت و حفاظت از جنگل قائم عجل اهلل فرجه، است.وی افزود: مقرر 
شد از طریق واگذاری این طرح به بخش خصوصی، نیروی انسانی 

مورد نیاز در قالب کار پیمانکاری تأمین شود.

روز چهارشنبه مورخ 99/5/۱ جلسه کنترل 
پروژه شرکت گاز استان کرمان به منظور 
بررسی موانع و مشکالت پروژه های گازرسانی 

استان با حضور مدیر عامل و معاونین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان در این 
جلسه مهندس فالح ضمن تقدیر از زحمات انجام شده به 
پروژه های نیمه تمام اشاره کرد و افزود : با پیمانکارانی که در 
انجام تعهدات خود کوتاهی کنند به شدت برخورد خواهیم 
کرد و اجازه نخواهیم داد حق مردم در این زمینه ضایع گردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با بیان اینکه باید امور 
را با کفایت پیش ببریم تا عمل حاصل از آن به درد مردم 
بخورد افزود: پیمانکاران موظفند تمام تعهدات خود را در 
قبال گازرسانی به شهرها و روستاها اجرا کنندو اگر این اقدام 
صورت نگیرد شرکت تمام قراردادهای خود را با پیمانکاران 

بدقول لغو خواهد کرد.
ایشان اضافه  کرد : در صورت لغو قرارداد با پیمانکاران نام 
آنها در بلک لیست شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت 

تا هیچ شرکتی قراردادی را با این پیمانکاران منعقد نکند.
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان در پایان ادامه داد: 
مدیران این شرکت وظیفه خود را خدمات رسانی به مردم 
می دانند و اجازه کوچکترین سهل انگاری را در این خصوص 
به پیمانکار نخواهند داد وکسی که دغدغه مردم را ندارد 
باید کنار برود و اجازه بدهد کسانی بیایند که می خواهند 
کار کنند. ما هم برای کار سخت آمده ایم نه برای کار راحت.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
کرمان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
از برگزاری نخستین وبینار آموزشی برای 

همکاران این سازمان خبر داد.
به گزارش کرمان آنالین، محمد جهانشاهی با بیان این که این 
دوره با هدف به اشتراک گذاشتن تجربه سفر سال گذشته 
مدیران مراکز فرهنگی شهرداری کرمان به شهر تهران برگزار 
خواهد شد، گفت: در این سفر، مدیران فرهنگ سراهای 
شهرداری کرمان با سفر به تهران، از فرهنگ سراها و مراکز 
فرهنگی این شهر بازدید کردند و قرار بود گزارش این سفر 
توسط مدیران مراکز فرهنگی ارایه شود که به دلیل شیوع 

ویروس کرونا، به تعویق افتاد.
وی افزود: بنابراین، ساعت هشت صبح فردا ششم مردادماه، 
گزارش این سفر از طریق وبینار، توسط مریم ایرانمنش، 

مدیر فرهنگ سرای ماه بنی هاشم ارایه خواهد شد.
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری با اشاره به راه اندازی فرهنگ سرای مجازی گفت: 
این اتفاق آغازی برای راه اندازی فرهنگ سرای مجازی 

شهرداری کرمان نیز خواهد بود.
جهانشاهی یکی از برنامه های جدی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری را ارتقای دانش و آگاهی 
مدیران و کارشناسان این سازمان نسبت به وظایف 
شغلی شان دانست و گفت: آموزش همکاران، یکی از 
اولویت های جدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری کرمان است که در این زمینه تعامالتی با 
سازمان های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کالن شهرها نیز 

در شرف انجام است.
وی افزود: برگزاری تور سال گذشته و سفر مدیران مراکز 
فرهنگی به تهران هم، یکی از موارد همین تفاهم نامه ها بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان هشدار داد :

لغو تمام قرارداد ها با 
پیمانکاران بدقول

برگزاری نخستین وبینار آموزشی 
کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری کرمان

گام نخست 
برای راه اندازی 

فرهنگ سرای مجازی 
شهرداری کرمان

خبر

شهرداری

خبر

اســتفاده بی رویه از منابع آبی و در کنار آن خشکسالی های گذشــته، پدیده گرد و غبار را در استان 
کویری کرمان به دغدغه ای زیست محیطی و خاری در چشم محیط زیست بدل کرده که کاهش و مهار 
این پدیده نیازمند اعتبارات و اقدامات اصولی و کارشناسی شده است.به گزارش ایرنا، خشکسالی های 
پیاپی و اســتفاده بی اندازه از خاک و آب در کرمان طی سالیان گذشته و تغییرات اقلیمی شرایطی را در 
1۶ شهرستان شمال استان کرمان ایجاد کرده که گاهی نفس کشیدن را به عنوان حق طبیعی و اولیه هر 
انسان از ساکنان این منطق ســلب میکند و بیش از همه مناطق شرق استان کرمان درگیر خیزش گرد و 

غبار، توفان شن، ریزگردها و حرکت شن های روان است.

رنا
 ای

س:
عک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139960319012000505-هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
غالمعبـاس خواجوئـی  سـیرجانی فرزنـد عوض بشـماره شناسـنامه 3 صادره از بردسـیر در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 193 مترمربع پـالک 2543 اصلی واقـع در بخش 
36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان مکـی اباد جنب بسـیج کوچـه 4 خریداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـد مظفـری مکـی آبـادی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . م الف 619
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره 139960319062000129-هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای یدالـه مهـدی 
زاده فرزنـد حبیـب الـه بشـماره شناسـنامه 113صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 796/39 مترمربـع پـالک 3 فرعـی از 747- اصلـی  مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 747- اصلـی بخـش 27 کرمـان واقع در گلبـاف خیابان ولیعصر کوچه 16 کوچه شـهید 
علـی احمـدی جنـب مسـجد امـام هـادی )ع( خریـداری از مالـک رسـمی یدالـه مهـدی زاده 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 
محمد مقصودی رئیس ثیت اسناد و امالک گلباف- م الف 619   
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آگهی حصر وراثت
خانـم زینـب حـر مـزه  فرزند جابرشناسـنامه 1175بشـرح دادخواسـت 
شـماره9909983888100315مورخ 99/4/30 توضیـح داده شـادروان 
خانـم سـکینه حیـدری پـوری فرزنـد احمـد بشناسـنامه2062در تاریـخ97/11/14در 
شـهرقلعه گنـج فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 

1-  زینب حرمزه به شماره ملی 4723811631)فرزند متوفی ( 
2- قاسم حرمزه به شماره ملی 4723408975)فرزند متوفی

3- صفاحرمزه به شماره ملی 4723430164)فرزند متوفی
4- احمد حرمزه به شماره ملی 4723422439)فرزند متوفی

5- مکیه حرمزه به شماره ملی 4722130124)فرزند متوفی
6- عباس حرمزه به شماره ملی 4723456244)فرزند متوفی

7- فاطمه حرمزه به شماره ملی 4722141630)فرزند متوفی
8- حلیمه حرمزه به شماره ملی 4723437517)فرزند متوفی

9- جابـر حرمـزه بـه شـماره ملـی 3160383148)همسـر متوفـی (لـذا مراتب یک 
نوبـت در روزنامـه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از 
نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد 
و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج   

آگهی حصر وراثت
عبـدی  فرزنـد  پاکبازمسـندانی  محمـد  اقـای 
دادخوسـت  شناسنامه2581بشـرح  دارای  محمـد 
شـادروان  داده  توضیـح   1399/4/24 شـماره09909983888100302مورخ 
عبـدی محمـد پاکبـاز مسـندانی  فرزنـد فتـح هللا بشناسـنامه 130در تاریـخ   
1398/09/26 در شـهر کهنـوج فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفوت وی 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/ 
1- شهر بانو پاکباز مسندانی به شماره ملی 3160462943 فرزند متوفی 

2- مهناز پاکباز مسندانی به شماره ملی 3160469875فرزند متوفی
3- ایران پاکباز مسندانی به شماره ملی 3160336131  همسر متوفی
4- راضیه پاکباز مسندانی به شماره ملی 3161207912 فرزند متوفی
5- زهرا پاکباز مسندانی به شماره ملی 3161040872 فرزند متوفی

6- محمد پاکباز مسندانی به شماره ملی 3160462951 فرزند متوفی
7- اسـحق پاکبـاز مسـندانی بـه شـماره ملـی 3160472175 فرزنـد متوفـی 
.لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد و اال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد 
از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. رئیـس شـورای حـل 

اختـالف شهرسـتان قلعـه گنج 

آگهی حصر وراثت
اقای اسـحق بخـرد فرزنـد حسـن دارای شناسنامه3160384675بشـرح 
دادخوست شـماره09909983888100283مورخ 1399/4/19 توضیح داده 
شـادروان حسـن بخردفرزندحسـین بشناسـنامه 387در تاریخ  1398/02/20 در شـهر 
قلعـه گنـج –ریـگ متیـن فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 

از:  عبارتست 
1- اسحق بخرد به شماره ملی 3160384675 فرزند متوفی 
2- مرتضی بخرد به شماره ملی 3160385051 فرزند متوفی 
3- الیاس بخرد به شماره ملی 3160385787فرزند متوفی 

4- مصطفی بخرد به شماره ملی 3160387518 فرزند متوفی 
5- مجتبی بخرد به شماره ملی 3150271319فرزند متوفی 
6- سهیال بخرد به شماره ملی 316105368 فرزند متوفی 
7- لیال بخرد به شماره ملی 3160387526 فرزند متوفی 

8- فاطمه بخرد به شماره ملی 3150272327 فرزند متوفی 
9- زینب آساگلمرادی به شماره ملی 3160236761 همسرمتوفی

.لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت 
یـک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی صـادر خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبـار سـاقط اسـت. رئیس شـورای حل اختـالف شهرسـتان قلعه گنج 

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون آقـای علـی موسـی درینـی مالـک  8371ششـدانگ  پـالک 4550فرعـی 
شـهود  شـهادت  بـرگ  دو  ارائـه  بـا  بخش45کرمـان  در  واقـع  اصلـی   -705 از 
تصدیـق شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل ثبـت 
139420319014000942امالک الکترونیک  جیرفت  صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای 
مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پالک فـوق را نمـوده لذا بنا 
بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 120آیین نامـه – قانون ثبـت مراتب 
در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجام معامله نسـبت به 
ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعا نـزد خود مـی باشـند از تاریخ انتشـار 
آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند 
معاملـه کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت اعالم نمایند بدیهی اسـت پس از 
انقضـای مهلـت مقـرر در آگهی )10روز(هیچگونـه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد بود واین 
اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک اقـدام خواهد 

نمود.جـواد فاریابـی - رئیـس ثبـت اسـناد امـالک جیرفت-م الـف :152

اگهی حصر وراثت  
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان عبـد الحسـین سـالمی بـه 
خواسـته حصروراثت توضیح داده شـادروان سـیاوش سـالمی فرزند  لطفعلی به 
ش ش 5369403831 در تاریخ1398/1/8دررودبـار جنـوب فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق 
عبارتنـد از :1- عبدالحسـین سـالمی فرزنـد سـیاوش 2- حسـن سـالمی فرزند سـیاوش3- 
فرزنـد  سـالمی  معصومـه   -4) متوفـی  پسـر  سـیاوش)فرزندان  فرزنـد  سـالمی  محمـد 
سـیاوش5- مریـم سـالمی فرزنـد سیاوش6-سـکینه سـالمی فرزنـد سـیاوش7- خدیجـه 
سـالمی فرزند سـیاوش8- زهرا سـالمی فرزند سـیاوش9- امنه سـالمی فرزند سـیاوش .لذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد 
یـا وصیـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی به دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد – رئیـس شـوراحل اختـالف شـماره دو –بهـروز عربی 

اگهی حصر وراثت 
خانـم طیبـه حیـدری زاده فرزندعـزت دارای شناسنامه3206بشـرح دادخوسـت 
اقـای  شـادروان  داده  توضیـح   1399/5/5 شـماره09909983888100339مورخ 
ابراهیـم رئیسـی فرزنـد خدامراد بشناسـنامه 2313 در تاریخ   1399/4/18 در شـهر قلعه گنج 

فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-  محمد معین رئیسی به شماره ملی 6980248261فرزند متوفی 

2-  فاطمه رئیسی به شماره ملی 6980142976فرزند متوفی
3- مبین رئیسی به شماره ملی 6980097784فرزند متوفی

4- متین معین رئیسی به شماره ملی 6980037129فرزند متوفی
5- معصومه چمنی به شماره ملی 3160446026مادر متوفی

6- طیبـه حیـدری زاده فرزنـد عـزت همسـر متوفـی .لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های 
کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از 
متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از 
ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. رئیس شـورای حـل اختالف شهرسـتان 

قلعـه گنج 

آگهی حصر وراثت
دادخوسـت  شناسنامه17122بشـرح  دارای  نورعلـی  فرزنـد  درویشـی  مهـران  اقـای 
شـماره09909983888100318مورخ 1399/4/31 توضیـح داده شـادروان اقـای نـور علـی درویشـی فرزنـد 
حسـن بشناسـنامه 1 در تاریـخ   1393/7/11 در شـهر قلعـه گنـج –گلـو فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/ 
1-  سکینه درویشی به شماره ملی 3161267664فرزند متوفی  

2- مهران درویشی به شماره ملی 3160171078فرزند متوفی  
3- محمد درویشی به شماره ملی 3161060611فرزند متوفی  
4- حسن درویشی به شماره ملی 3160171051فرزند متوفی  

5- حسین  درویشی به شماره ملی 3160171061فرزند متوفی  
6- صدیقه درویشی به شماره ملی 3160480607فرزند متوفی  

7- زینب درویشی به شماره ملی 3150616050فرزند متوفی  
8- منصور درویشی به شماره ملی3161254570فرزند متوفی  

9- زیبـا درویشـی بـه شـماره ملـی 3150308713فرزنـد متوفـی  10-مریـم درویشـی بـه شـماره ملـی ----- فرزنـد 
فی متو

11-امیـن درویشـی به شـماره ملـی 3150132614فرزند متوفی12- نخواه طالبی فرد به شـماره ملی 3160411605همسـر 
متوفـی  .لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختـالف تقدیم دارد و 
اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط 

اسـت. رئیس شـورای حل اختـالف شهرسـتان قلعه گنج 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139960319012001331-هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمدرضـا بشـیری فرزنـد محمـود بشـماره شناسـنامه 112 صـادره از سـیرجان در 
از  بـه مسـاحت 20949/75 مترمربـع پـالک 246 فرعـی  بـاغ  ششـدانگ یـک قطعـه 
4711اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه ادرس سـیرجان  کهـن شـهر بـاال خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای محمـد عزت ابـادی پـور محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد . م الـف 622
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/5/7            تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/22

اگهی مزایده مال غیرمنقول –نوبت اول 
اجـرای احـکام دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت در نظـر دارد در خصـوص پرونـده اجرائی کالسـه 980816و دادنامه شـماره 
9809973423100829صادره از شـعبه دوم دادگاه حقوقی شهرسـتان جیرفت بطرفیت محکوم له بلقیس،غالمرضا ،سـکینه 
وامنـه همگـی بهـروزه ومحکـوم علیـه فرخنـده درینی ششـدانگ ملک مسـکونی دارای پـالک ثبتی به شـماره 123فرعـی از 575اصلی 
واقـع در جیرفـت بـه مالکیـت مرحـوم حسـن بهـروزه بـه ادرس جیرفـت خیابـان دولـت کوچه موسـوی پور می باشـد دارای مسـاحت 
266/95متـر مربـع بـا کاربـری مسـکونی داری امتیاز اب وبرق وحصار کشـی ومتعلقات ، لذا با عنایت به موضوع فوق ارزش ششـدانگ 
ملـک توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری به مبلـغ 4/371/200/000ریـال وملک تجـاری واقع در علی ابـاد عمرا ن بلـوار اصلی دارای 
عرصـه بـه مسـاحت 45متـر مربـع واعیانـی بـه شـماحت 45متـر مربـع داری امتیاز بـرق وسـایه بان جلـو بـه مبلـغ 985/000/000ریال 
وچهارقطعـه بـاغ نخیالتـی ومرکباتـی واقـع در علـی ابـاد قطعـه اول بـه مسـاحت 1325متـر مربـع بـاغ نخیالتی بـارده وتعدایـد درخت 
مرکبـات بـارده بـه مبلـغ 950/000/000ریـال قطعـه دوم با مشـخصات یوتیـم  3158056و583017به شـماحت 1900متر مربـع با نخیالت 
ومرکبـات بـارده بـه مبلـغ 1/500/000/000ریـال قطعـه سـوم بـاغ مرکبـات به مسـاحت 850متـر مربع بـه مبلـغ 550/000/000ریـال وقطعه 
چهـارم بـه متراژ775متـر مربـع به مبلـغ 650/000/000ریـال ومجموع چهار باغ به مبلـغ 3/650/000/000ریـال ارزیابی وبـراورد گردیده اند را 
از طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند لـذا طالبین خرید می تواننـد ضمن بازدید از ملـک مذکور ظرف مـدت 5روز قبل ازبرگـزاری مزایده 
و همچنیـن تـا قبـل از برگـزاری مزایـده پیشـنهاد خریـد خـود مبلـغ 10%پیشـنهادی طی یک فقـره چک تضمین شـده در وجه سـپرده 
دادگسـتری کرمـان بـه شـمارهIR100100004059012907640350 نـزد بانـک ملـی صـادر وچـک را به همراه مبلـغ پیشـنهادی در پاکت در 
بسـته تحویـل ایـن اجـرا نماید جلسـه مزایده راس سـاعت 10مورخـه 99/5/29با حضـور نماینده دادسـتان منعقد وبرنده کسـی خواهد 
بـود کـه قیمـت باالتریـن پیشـنهاد داده باشـد وبرنـده باید مابقی وجـه را حداکثر تا یـک ماه پس از برگـزاری مزایده پرداخـت نماید در 
صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10%مبلـغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شـد .ضمنـا دایره اجرای احکام هیچگونه مسـولیتی در قبال 
معاملـه معـارض یـا سـند رسـمی نخواهد داشـت وبرنده مزایـده می تواند وفـق مقررات جهت تنظیم سـند اجـاره به اداره اوقـاف واخذ 

سـند رسـمی نسـبت بـه اعیانـی از طریـق اداره ثبت و اسـناد اقـدام نماید .اجرای احـکام حقوقی دادگسـتری جیرفت  
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مدیر برگزاری ضیافت اندیشه گفت: این دوره به صورت مجازی و 
با محوریت سبک زندگی اسالمی ایرانی برای اعضای هیات علمی 
دانشگاه های جیرفت و شــهید بهشــتی تهران برگزار شد.دکتر 
غالمعلی حقیقت روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از حضور 
5۰ عضو هیات علمی دانشگاه های جیرفت و شهید بهشتی تهران 

خبر داد.وی با بیان اینکه دوره ضیافت اندیشه به مدت چهار روز برنامه ریزی شده است، افزود: این 
دوره از روز گذشته فعالیت خود را به صورت مجازی آغاز کرده است.مدیر برگزاری ضیافت اندیشه 
اظهار داشت: نقطه قوت این دوره حضور دکتر احمدحسین شریفی نویسنده کتاب سبک زندگی 
اسالمی ایرانی به عنوان مدرس است.وی بیان داشــت: این دوره توسط دفتر هم اندیشی اساتید 
دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه جیرفت و با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه های جیرفت در حال برگزاری است.

برگزاری دوره مجازی ضیافت اندیشه برای 
دانشگاهیان جیرفتی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان از اجرای طرح نذر قربانی برای کمک به 
خانواده های نیازمند در عید قربان خبر داد و گفت: مردم خیر و نیکوکار این استان می توانند با 
اهدای قربانی یا پرداخت کمک های نقدی در این طرح مشارکت کنند.به گزارش روز دوشنبه 
ایرنا، یحیی صادقی با بیان اینکه طرح نذر قربانی در روز عید ســعید قربان برگزار می شود، 
افزود: این طرح با هدف کمک به معیشت نیازمندان از طریق اهدای گوشت قربانی و همچنین 
پرداخت کمک های نقدی و نذورات اجرا می شــود.وی بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، مردم نیکوکار استان کرمان می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی با مراجعه به دفاتر 
کمیته امداد و مراکز نیکوکاری، گوشت های نذری و کمک های خود را به  منظور توزیع بین 
نیازمندان تحویل این نهاد و مراکز نیکوکاری دهند.مدیرکل کمیته امداد استان کرمان ادامه 
داد: هم چنین مردم نیکوکار این استان می توانند از طریق کد دستوری# ۰۳۴ *۱ *۸۸۷۷ 
* و یا از طریق شماره  حساب ۲۲۰۳۱۳۶۱۰5 و یا شماره کارت 5۸59۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۸۰ 

بانک تجارت کمک های و نذورات خود را به دست نیازمندان واقعی برسانند.

طرح نذر قربانی در استان کرمان اجرا می شود

فرماندار فاریاب اظهار داشت: علت تعطیلی نانوایی های شهرستان 
کمبود سوخت بوده است که سهمیه ماه گذشته خبازان به دلیل 
اختالل در شبکه کارت خوان های جایگاهی شهرستان تحویل آنها 
نشده است.به گزارش خبرگزاری فارس از فاریاب، در حاشیه تعطیلی 
نانوایی های فاریاب وایجاد مشکل کمبود نان در این شهرستان علی 

نیک نفس فرماندار فاریاب اظهار داشت: علت تعطیلی نانوایی های شهرستان کمبود سوخت بوده 
است.وی عنوان کرد: سهمیه ماه گذشته خبازان به دلیل اختالل در شبکه کارت خوان های جایگاهی 
شهرستان تحویل آنها نشده، لذا با برطرف شدن این مشکل نانوایی ها می توانند سهمیه ماه قبل را 
در کارت های دریافت کنند.فرماندار فاریاب درپی شایعه کم شدن سهمیه و انتقال ۴۰ تن آرد از 
شهرستان فاریاب به شهرستان منوجان گفت: این شایعه از اساس کذب بوده و با تحقیات انجام شده 

این خبر را که در فضای مجازی دست به دست می شود را تکذیب می کنیم. 

کمبود سوخت علت تعطیلی نانوایی ها در 
فاریاب

خبرخبر

معاون صمت استان کرمان گفت: اصناف 
استان کرمان استقبالی از تسهیالت کرونا 
نکردند و ما هم نتوانستیم سنگ اندازی های 
دریافت این تسهیالت را برطرف کنیم.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، سینا 
خسروی صبح امروز در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه های 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان برای اثرگذاری بیشتر بازار سرمایه در 
راستای جهش تولید در استان اظهار داشت: 
دو مقوله تولید را در این سازمان داریم که 
به موازات هم پیگیری می شوند.وی با بیان 
اینکه تولیدات صنفی را داریم که در حوزه 
معاونت اموربازرگانی و تولیدات صنعتی که 
در حوزه معاونت امور صنایع دنبال می شود 
افزود: هر دو این تولیدات نیازمند تامین 
مالی هستند و بخش اصلی و مهم که در 
حوزه تولید وجود دارد تا جهشی در این 
حوزه اتفاق بیفتد تامین مالی این واحدها 
است.وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام 
شده در استان کرمان در حمایت از اصناف 
استان بیان کرد: در بحث شیوع ویروس 
کرونا تسهیالتی برای واحدهای آسیب دیده 
از این ویروس در نظر گرفته شد و متقاضیان 
به بانک معرفی شدند.معاون امور بازرگانی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال 
استان کرمان با بیان اینکه اصناف استقبالی 
را که تصور می شد از این تسهیالت در استان 
کرمان نکردند ادامه داد: این مسئله دالیل 
متعددی داشت و شاید بخشی از دالیل 
و مشکالت آن در زمین خود دولت و ما 
بوده و نتوانستیم سنگ اندازی هایی را که 
در این حوزه وجود داشت را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲.5 میلیارد 
تومان تسهیالت براساس آخرین آمار توسط 
اصناف استان کرمان در بحث کرونا دریافت 
شده است گفت: در دیگر حوزه ها نیز در کنار 
اصناف هستیم و اصناف در صدور مجوز هر 
زمان که مشکلی داشته باشند می تواند 

سازمان را در کنار خود ببینند.

توزیع بیش از
5 هزار ماسک 

بین مردم 
رودبارجنوب

حجت االسـالم جمشـید خاوری گفت: 
بـا توجـه بـه وضعیـت قرمـز بیمـاری 
کرونـا در رودبـار جنـوب و بنابـر تاکید 
پزشـکان مبنی بـر اسـتفاده از ماسـک 
بنابرایـن در حـال توزیـع ۴ هـزار و 
۶۰۰ ماسـک هسـتیم.حجت االسـالم 
»جمشـید خـاوری« در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از 
کرمـان جنـوب، گفـت: بـا توجـه بـه 
بیمـاری کرونـا در  وضعیـت قرمـز 
رودبـار جنـوب و بنابـر تاکید پزشـکان 
مبنـی بـر اسـتفاده از ماسـک بنابراین 
در حـال توزیـع ۴ هـزار و ۶۰۰ ماسـک 
هسـتیم.مدیر کانـون فرهنگـی هنـری 
شـهید باکـری رودبـار جنـوب افـزود: 
از آنجایـی کـه محرومیـن و نیازمندان 
قدرت خرید ماسـک را ندارنـد بنابراین 
تصمیـم گرفتیـم ماسـک تهیه کـرده و 
بـه صـورت رایـگان در بیـن خانوارهای 
نیازمند سـطح شهرسـتان توزیع کنیم.

وی یـادآور شـد: از ابتدای شـیوع کرونا 
بیـش از ۲ مـاه یـک کارگاه ماسـک در 
شـهر زهکلـوت راه انـدازی کردیـم و 
چون قـدرت پرداخـت اجاره نداشـتیم 
کارگاه تعطیـل شـد امـا مدتـی اسـت 
از طریـق رایزنـی بـا یکـی از کارگاه 
هـای تولیـد ماسـک در شـهر جیرفـت 
ماسـک تولید می کنیم.حجت االسـالم 
خـاوری ادامـه داد: پارچـه مـورد نیـاز 
تولیـد ماسـک توسـط گـروه جهـادی 
کانـون فرهنگـی هنـری شـهید باکری 
رودبـار تهیـه مـی شـود و ایـن کارگاه 
نیز بـا تامیـن کـش و نخ ماسـک هـا را 
تولیـد کـرده و در اختیـار مـا قـرار می 
دهد.مدیـر کانـون فرهنگـی هنـری 
شـهید باکری رودبار جنوب بیـان کرد: 
تاکنون بـا کمـک ایـن کارگاه تولیدی، 
۶۰۰ عـدد ماسـک یکبار مصـرف تولید 
شـده که پـس از طـی مراحل اسـتریل 
در بیـن مـردم توزیـع مـی شـوند.وی 
اضافـه کـرد: عـالوه بـر ایـن 5۰۰ عدد 
ماسـک N95 و ۳ هـزار و 5۰۰ عـدد 
ماسـک یکبار مصـرف با کمـک خیرین 
تهیـه شـده که ایـن تعـداد ماسـک نیز 

در حـال توزیـع مـی باشـد.

افزایـش شـمار بیمـاران بسـتری شـده و قربانیـان 
کرونـا در اسـتان، گـذر تابسـتان و نزدیـک شـدن 
بـه پاییـز و بیماری هـای فصلـی آن، هـر روز بـر 
حجـم نگرانی ها مـی افزایـد، مسـووالن بهداشـتی 
هشـدارهای پاییـز سـخت را مدت هـا اسـت کـه 
از تریبون هـای خبـری رسـانه ای کردنـد امـا در 
کنـار ایـن هشـدارها، همچنـان شـاهد جشـن ها، 
مهمانی هـا و مراسـمی هسـتیم کـه  پـی در پـی 
برگـزار می شـود، بیمارسـتان  های اسـتان وضعیت 
خوبـی ندارنـد طبـق آخریـن آمـاری کـه از سـوی 
اسـتاندار اعالم شـد، 95 درصد تخت های آی سـی 
یو و ۸5 درصـد تخت های عـادی  بیمارسـتان های 
اسـتان  که بـرای بیمـاران کرونایـی در نظـر گرفته 
شـده بود، پـر هسـتند. ایـن یعنی یـک قـدم مانده 
بـه تکمیـل ظرفیـت بخش هـای درمانی و هشـدار 
برای بی نصیب ماندن بسـیاری از بیمـاران کرونایی 
از خدمـات درمانـی داخـل بیمارسـتان و احتمـاال 
افزایش خطـر مرگ و میـر های کرونایی اسـتان. در 
این شـرایط بحرانی همچنان مسـووالن بهداشـتی 
تنهـا راه بـرای  گـذر از ایـن  شـرایط حسـاس  را 
رعایت اصـول ۴ گانـه ی پیشـگیری مـی دانند، که 
شـامل، اسـتفاده از ماسـک، رعایـت فاصله گـذاری 
اجتماعـی، شسـتن دسـت ها و عـدم حضـور در 
اجتماعات اسـت، اصولی که  در شـرایط کنونی تنها 
راه تاییـد شـده بـرای مقابلـه با کرونـا اسـت.در پی 
افزایـش ایـن نگرانی هـای کرونایـی، بازار بسـیاری 
از توصیه هـای دارویی هـم در فضای مجـازی و هم 
واقعـی داغ اسـت، داروهـا و توصیه های کـه برخی 
مورد تاییـد وزارت بهداشـت و برخی رد می شـوند، 
یکـی از ایـن داروهـا، داروی رمدسـیویر اسـت این 
دارو که  پیش از ایـن برای درمان بیماری ویروسـی 
ابـوال و عفونت هـای ویـروس ماربـورگ اسـتفاده 
میشـده اسـت، ظاهـرا بـرای درمـان بیمـاری های 
ناشـی از خانواده کرونا ویـروس ها هم موثر اسـت و 
دوره درمـان بیمـاری را کوتاه تـر می کنـد. به گفته 
پزشـکان متخصـص داروی رمدسـیویر فقـط برای 
بیمـاران بدحـال بسـتری و بیمـاران التهابـی کرونا 
که خطـر کمبود اکسـیژن، آنهـا را تهدید مـی کند، 
کاربـرد دارد و فقط بـرای بیماران کرونایی بسـتری 
بایـد تزریق شـود که یـا در آی سـی یـو هسـتند یا 

اینکه اگر از این دارو اسـتفاده نکنند کارشـان به آی 
سـی یـو کشـیده می شـود.

  فروش آمپول های میلیونی رمدسیویر
 امـا اکنـون ایـن سـوال به ذهـن می رسـد کـه آیا 
تاثیر ایـن دارو به همان میزانی اسـت کـه در تصور 
بسـیاری از مردم اسـت،  دکتر مـکارم رییس علوم 
پزشـکی جیرفـت پاسـخ ایـن سـوال را بـه کاغـذ 
وطـن داد، وی گفت: »تـا کنون هیـچ دارویی تاثیر 
گذاری خـودش را برای درمان  بیمـاری کویید ۱9 
ثابـت نکرده اسـت، همـه داروهایی که از آنها اسـم 
برده می شـود، کمکـی هسـتند  و بسـیاری از این 
داروهایـی کـه بـرای بیمـاری کرونـا، اسمشـان به 
گوش می رسـد در حد تحقیقات هسـتند. این دارو 
هـم یـک داروی ضـد ویـروس اسـت کـه تاثیرش 
شاید ۳۰، ۴۰ درصد باشـد و مانند داروهای کمکی 
دیگـر عمل مـی کنـد و فقـط بـه سیسـتم  دفاعی 
بدن کمـک مـی کنـد.«  دکتر مـکارم تاکیـد کرد: 
» مـا در علوم پزشـکی مکلفیـم از حـوزه داروهایی 
کـه وزارت خانه تاییـد می کنـد، اسـتفاده کنیم.« 
اما انـگار بـازار شـایع  از تاثیرگـذاری ایـن دارو ها و 
داروهـای مشـابه، بسـیار داغ تـر از تاثیـر کمکـی، 
یـا افزایـش ایمنـی، اسـت بـه نحـوی کـه بعضـا 
فروشـندگان  پـا را فراتر  گذاشـته و ادعـا می کنند 
که بیمـار کرونایی با ایـن دارو به طـور قطع درمان 
مـی شـود و چـون ایـن دارو در داروخانه هـا توزیع 
نمـی شـود، بـازار سـیاه دارو و دالالن وارد میـدان 
شـدند و بعضـا هـر آمپـول رمدسـیویر بـه قیمـت 
5۰ تـا ۶۰ میلیـون تومـان فروختـه شـد کـه البته 
بسـیاری از همیـن دارو هـای میلیونـی، تقلبی هم 

هسـتند.
   دالالن دارو از بازار کرونا سود می برند

یکـی از نزدیـکان بیمـار جوانـی کـه بیشـتر از ۲۰ 
روز بـه دلیـل کرونـا در یکـی از بیمارسـتان هـای 
کرمان بسـتری بـود، به کاغـذ وطن گفت: شـرایط 
بیمـار مـا حـاد بـود و  بـه مـا گفتنـد کـه آمپـول 
رمدسـیویر ممکن اسـت موثـر باشـد اما ایـن دارو 
پیـدا نمی شـد، به هـزار بدبختـی یک آمپـول پیدا 
کردیـم که ۴۰ میلیـون تومان بـه مـا فروختند، اما 
بیمارسـتان گفت: بـرای تاثیـر گرفتن، بایـد تعداد 
بیشـتری تزریق شـود، یکی دیگر هم  تهیه کردیم 

که بیمارسـتان گفت تقلبی اسـت و اسـتفاده نشد.
او کـه بیمار مبتـال بـه کرونایـش را از دسـت داده، 
می گویـد: بعـد از اینکه دارو به بیمارسـتان رسـید 
هم چند تزریق داشـت اما انـگار تاثیری نداشـت و 
مـا او را از دسـت دادیم. دکتـر مکارم رییـس علوم 
پزشـکی جیرفت در مـورد فروش های غیـر قانونی 
برخی داروها بـرای درمان کرونا گفت:» متاسـفانه 
یک سـری شـرکت هـا از خـارج کشـور شـارژ می 
شـوند و بعضـی از داروهـا در بیـن مردم شـایع می 
کنند،  یک عـده ای هـم عامل این گروه می شـوند 
که در واقـع فـروش ایـن دارو  را باال ببرنـد  و ورقی 
ده میلیـون، آمپولـی چند میلیـون  بفروشـند تنها 
بـه ایـن دلیـل کـه هنـوز در سیسـتم نیسـت، در 
حالی که سیسـتم اگر تشـخیص دهد، وزارت خانه 
اقدام می کند، اکنـون هم برای داروی رمدسـیویر 
اقدام کـرده که در کشـور تولیـد شـود.« وی ادامه 
داد:» بسـیاری از دالالن دارو با دادن اطالعات غلط 
از ایـن دارو،  جـو جامعـه را متشـنج مـی کننـد تا 
سـودهای میلیونی به جیـب بزنند ایـن دارو آنقدر 
تاثیـر نـدارد وگرنـه در بزرگتریـن شـرکت های 
داروسـازی دنیـا تولیـد انبـوه مـی شـد تـا جلوی 

کرونـا گرفته شـود.«

  توزیع »رمدسیویر« در بیمارستان های 
استان

گرفـت»  تصمیـم  بهداشـت  وزارت  باالخـره 
فاویپیراویر« و »رمدسـیویر« را در لیست داروهای 
کشـور قـرار دهـد ، در پایـان تیـر مـاه سـعید 
نمکـی، وزیر بهداشـت از تولیـد داروی رمدسـیویر 
و فاویپیراویـر ایرانـی در کشـور و توزیـع آن در 
بیمارسـتان ها خبـر داد در پی این خبـر محمدرضا 
شـانه سـاز رئیـس سـازمان غـذا و دارو گفـت: هم 
اکنـون ایـن دارو در کشـور تولیـد شـده بـه میزان 
نیـاز بیمارسـتان هـا بـرای درمـان بیمـاران کرونا 
توزیـع مـی شـود. خبـر خـوش این اسـت کـه هم 
اکنون ایـن دارو در اسـتان  کرمان هم توزیع شـده 
اسـت، هر چند کـه به گفته حسـیبی مدیـر داروی 
علوم پزشـکی کرمان، تعـداد آن محدود اسـت، اما 
اکنـون در بیمارسـتان ها موجود اسـت. حسـیبی 
به کاغذ وطن گفـت: »ایـن دارو در بیمارسـتان ها 
توزیع مـی شـود اما تشـخیص بـرای مصرفـش به 
عهـده پزشـکان درمانگـر اسـت.« وی یادآور شـد: 
»بـه زودی داروی »فاویپیراویـر« هـم بـه میـزان 

کافـی بـه  بیمارسـتان هـای اسـتان می رسـد.«

داروی »رمدسیویر« کرونا را درمان نمی کند
*دکتر مکارم رییس علوم پزشکی جیرفت: »رمدسیویر« یک داروی ضد ویروس است که فقط به سیستم دفاعی بدن کمک کرده و کرونا را درمان نمی کند

 *به گفته حسیبی مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، »رمدسیویر« در بیمارستان های استان توزیع شده ولی تعداد آن محدود است
  نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

نماینده مردم شهرستان جنوبی استان 
کرمان با بیان اینکه جاده محور محمدآباد 
- جاسک مجموعه جنوب استان را به 
آب های آزاد وصل می کند، گفت: احداث 
و تکمیل این جاده می تواند تحول عظیمی 
نزیت و دسترسی منطقه  در حوزه ترا
به گزارش  به آب های آزاد ایجاد کند.
مسعود  کرمان،  از  فارس  خبرگزاری 
جمیلی ظهر امروز در نشست بررسی 
کل  اداره  نمندی های  توا و  مشکالت 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
استان کرمان با حضور نماینده مردم پنج 
شهرستان جنوبی استان در مجلس اظهار 
داشت: این اداره کل وظیفه نگهداری 
و ایمن سازی محورهای ارتباطی را در 
منطقه عهده دار است که با جدیت در 
محورهای  نگهداری  و  ایمنی  جهت 
ارتباطی گام برداشته شده است.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
کرمان با اشاره به اجرای طرح سامان دهی 
محور قلعه گنج - جاسک گفت: در حال 
حاضر بیش از ۸ کیلومتر کار آسفالت 
رگالژی از این محور انجام شده است و 
تا چند ماه آینده ۱5 کیلومتر از آسفالت 
نجام خواهد شد.  رگالژی این محور ا
جمیلی با اشاره به احداث و تعریض 
۱۰ دستگاه پل در محور بجگان بخش 
نصب  کار  گفت:  منوجان  آسمینون 
سامانه های نظارت تصویری جاده های 
شریانی جنوب استان به تعداد۱5 دستگاه 
انجام و ۲۳ سامانه ثبت تخلفات هم در 

این محورها راه اندازی شده است.وی از 
انجام اقدامات اولیه بازسازی پل کهنوج 
خبر داد و گفت: تا ۴ ماه آینده پیمانکار 
اقدام به ترمیم و احداث پل جدید خواهد 
کرد.مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب کرمان خاطرنشان کرد: 
مجموعه این اداره کل با هدف بهتر 
خدمت به مردم خود را با سیاست های 
خدمتی به مردم و همراهی با نماینده های 
مردم جنوب استان در مجلس شورای 
اسالمی مقید می داند.منصور شکراللهی 
پنج شهرستان جنوبی  نماینده مردم 
استان در مجلس شورای اسالمی هم در 
این نشست با تقدیر از اقدامات تاثیرگذار 
مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای 
جنوب استان کرمان گفت: راهداری در 
این منطقه وظیفه سنگینی دارد چرا 
که ایمنی تردد در جاده ها برای مردم 
و رانندگان از اهمیت باالیی برخوردار 

است. وی با اشاره به دیدار خود با وزیر 
راه و شهرسازی تصریح کرد: در این دیدار 
یکی از خواسته های مهم بنده توجه و 
اختصاص اعتبار ملی و قرارگرفتن در 
ردیف بودجه ملی جاده ارتباطی محمد 
آباد - جاسک بود که قرار شد این مهم 
للهی با  با جدیت پیگیری شود. شکر ا
بیان اینکه جاده محور جاسک مجموعه 
جنوب استان را به آب های آزاد وصل 
می کند، افزود: احداث و تکمیل این جاده 
می تواند تحول عظیمی در حوزه ترانزیت 
و دسترسی منطقه به آب های آزاد ایجاد 
کند.نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی 
استان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به پیگیری از سرگیری روند احداث طرح 
راه آهن در جنوب استان گفت: اجرای ۲ 
طرح ریلی و جاده ای در منطقه و اتصال به 
جاسک در همه حوزه های توسعه ای سبب 

ارتقای منطقه می شود.

فرمانده سپاه جیرفت گفت: جنوب استان کرمان 
محرومیت هایی زیادی دارد و رسانه ها می توانند 
زبان گویای مردم بوده و مطالبه به حق آنها را 
محقق کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، 
سرهنگ ناصر بهروز اعالم کرده است : رسانه ها 
می توانند با توجه به توانایی و ظرفیتی که دارند 
بخشی از مشکالت جنوب کرمان را بر طرف 
کنند و بر افکار عمومی تاثیر بگذارند.وی با 
تاکید بر اینکه ضرورت و اهمیت رسانه بر کسی 
پوشیده نیست، تصریح کرد: امروزه اثری که 
رسانه بر جامعه دارد بر کسی پوشیده نیست و 
به فرموده مقام معظم رهبری اهمیت رسانه ها 
ندازه انقالب اسالمی است و این نشان از  به ا
اهمیت توجه به رسانه ها است.فرمانده سپاه 
جیرفت با بیان اینکه گسترش و توسعه انقالب 
از وظایف مهم رسانه ها است عنوان کرد: نگاه 
جامعه اسالمی به رسانه ها نسبت به نگاه جامعه 
غرب که رسانه ها را ابزاری در دست ابرقدرت ها 
و استعمار می دانند متفاوت است.وی خاطرنشان 
کرد: جنوب استان کرمان یکی از نقاطی است که 
در کشور محرومیت هایی زیادی دارد و رسانه ها 
می توانند زبان گویای مردم باشند و مطالبه به 
حق جنوب را محقق کنند.بهروز با بیان اینکه 
بسیاری از مشکالت جنوب استان کرمان را 
می شود با برنامه ریزی چند ساله مرتفع کرد افزود: 
با مطالبه عمومی می شود کمبود زیرساخت ها 

نیم  و مشکالت منطقه را برطرف کرد اگر بتوا
در حوزه رسانه ای چند مشکل را حل کنیم، 
توانستیم موفق عمل کنیم. وی با اشاره به اینکه 
گاهی بحث قومیت ها در جنوب استان کرمان 
به صورت آگاهانه و ناآگاهانه مطرح می شود، 
گفت: این بحث ها جای تاسف دارد و باید جلو 
این موضوع را گرفت چرا که این مهم آفتی برای 
منطقه است و باید اجازه داد عده ای بین توده های 
مردم شکاف ایجاد کرده و مسائل و مشکالتی برای 
منطقه ایجاد کنند.فرمانده سپاه جیرفت با تاکید 
براینکه مطالبه گری رسانه ها از مسئوالن نگاه 
تخریب نیست گفت: برای پیشرفت هر منطقه 
مطالبه گری و نقد منصفانه الزم و ضروری است 
اما باید نقد و مطالبه خواسته مردم باشد چرا که 
اثر رسانه ها برای مطالبه عمومی مردم کاری 
بزرگ و قابل تحسین است .وی با اشاره به اینکه ما 

باید در بحث منفعت مردم و گره گشایی مشکالت 
مردم همدل و همراه بوده و نباید به دنبال منافع 
شخصی خود باشیم اظهار داشت: جنوب استان 
کرمان ظرفیت های بسیار زیادی دارد و می طلبد 
این ظرفیت ها را برجسته کرده و آنها را به گوش 
مسئوالن برسانیم.بهروز با بیان اینکه آنچه مردم 
نیاز دارند رسیدگی به مسائل و مشکالت آنها است 
که اگر رسانه ها چنین عمل کنند قطعا رسالت 
خود را به خوبی انجام داده اند افزود: تعامل سپاه با 
رسانه ها نیز در چارچوب وظایف خود و در جهت 
منافع انقالب، شهرستان و مردم بسیار مهم و 
مورد تاکید است.وی با بیان اینکه رسانه ها چشم 
بیدار جامعه هستند گفت: در بحث سواد رسانه ای 
جنوب باید بستر سازی کرد چرا که این مهم نیاز 
مردم است و سپاه در این زمینه از هیچ کمکی 

دریغ نمی کند. 

فرمانده سپاه جیرفت:
رسانه ها زبان گویای محرومیت های مردم 

جنوب استان باشند

اتصال جنوب به آب های آزاد با احداث 
محور محمدآباد - جاسک

ــم  ــدی تخ ــه بن ــان از درج ــتان کرم ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
مــرغ خبــر داد و گفــت: بــا اجرایــی شــدن برنامــه ملــی 
ــرغ،  ــم م ــالمت تخ ــن س ــتی و تضمی ــت بهداش ــاء کیفی ارتق
تخم مــرغ رتبــه  بنــدی می شــود و مشــتری می توانــد نــوع 
تخم مــرغ از ممتــاز تــا معمولــی را انتخــاب کند.دکتــر "حســین 
ــت بهداشــتی  ــاء کیفی ــی ارتق ــه مل رشــیدی" در نشســت برنام
و تضمیــن ســالمت تخــم مــرغ، هــدف از ایــن نشســت را 
ــتی و  ــت بهداش ــاء کیفی ــی ارتق ــه مل ــتورالعمل برنام ــالغ دس اب
ــن طــرح  تضمیــن ســالمت تخــم مــرغ اعــالم کــرد و گفــت: ای
بــا هــدف بهبــود و تقویــت سیســتم کنتــرل و نظــارت دقیــق بــر 
رونــد تولیــد تــا عرضــه تخــم ماکیــان، رعایــت زنجیــره ســرد و 
امــکان ردیابــی تخــم ماکیــان در تمامــی مســیر زنجیــره تولیــد 
تــا مصــرف، هویــت دار شــدن تخــم ماکیــان )دارای مشــخصات 
ــد و بســته بندی( و ...  ــخ انقضــاء، محــل تولی ــد، تاری ــخ تولی تاری
تدویــن شــده اســت.مدیرکل دامپزشــکی اســتان کرمــان تخــم 
ــرد:  ــان ک ــرد و اذع ــی ک ــتراتژیک معرف ــک کاالی اس ــرغ را ی م
ایــن محصــول در مقایســه بــا انــواع دیگــر محصــوالت پروتئینی 
ــن  ــی باشــد ضم ــاال م ــی ب دارای قیمــت مناســب و ارزش غذای
ــرآورده هــای خــام  ــن ف ــرآورده یکــی از مهــم تری ــن ف آنکــه ای
پروتئینــی محســوب مــی شــود زیــرا عــالوه بــر اینکه تخــم مرغ 
ــای  ــه نیازه ــی اســت ک ــل طبیع ــای کام ــدود غذاه یکــی از مع
ــه ۱۰ غــذای  ــد، از جمل ــدن را بطــور متعــادل تأمیــن مــی کن ب
پرخطــر در انتقــال بیمــاری بــه انســان نیــز اســت.وی بــا اعــالم 
اینکــه ایــران دهمیــن کشــور تولیــد کننــده تخــم مــرغ جهــان 
مــی باشــد، بیــان کــرد: اکنــون کــه بــا تحریــم هــای اقتصــادی 
ــا،  ــم ه ــن تحری ــر ای ــه ب ــای غلب ــی از راه ه ــتیم یک ــرو هس روب
ــن محصــول  ــه ای ــی از جمل ــام دام ــای خ ــرآورده ه صــادرات ف
مــی باشــد و ایــن در صورتــی میســر اســت کــه زیرســاخت هــا 
ــان  ــتان کرم ــکی اس ــود.مدیرکل دامپزش ــم ش ــا فراه و زیربناه
نقــش مهــم تولیدکننــدگان صنعت مــرغ تخمگــذار را برجســته 
ــه  شــمرد و خواســتار همــکاری بیــش از پیــش صنــف و اتحادی
تعاونــی مرغــداران تخمگــذار اســتان در عملیــات اجرایــی 
ــا  ــه ه ــه داد: اتحادی ــن طــرح در اســتان شــد و ادام ــق ای و تحق
ــا ایجــاد زنجیــره تولیــد تخــم مــرغ ســبب ســوق دادن ســود  ب
ــش  ــده و کاه ــد کنن ــمت تولی ــه س ــول ب ــن محص ــدی ای تولی
دغدغــه هــای آنهــا )تامیــن نهــاده( شــوند.وی از درجــه بنــدی 
تخــم مــرغ براســاس ایــن طــرح خبــر داد و افــزود: همچنیــن بــا 
ــود  ــدی می ش ــه  بن ــرغ رتب ــرح، تخم م ــن ط ــدن ای ــی ش اجرای
ــی را  ــا معمول ــاز ت ــرغ از ممت ــوع تخم م ــد ن ــتری می توان و مش
انتخــاب کند.مدیــرکل دامپزشــکی اســتان کرمــان اعــالم کــرد: 
بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا، اجــرای ایــن طــرح ســبب 
ــت  ــا دس ــاس ب ــر تم ــه در اث ــی ثانوی ــروز آلودگ ــری از ب جلوگی
فروشــندگان، خریــداران، شــانه و کارتــن آلــوده بــه انــواع 

ــردد. ــی گ ــروب م میک

گزارش
تسنیم

طرح تضمین سالمت
تخم مرغ در استان اجرا می شود

اصناف استان 
استقبالی از تسهیالت 

کرونا نکردند

 داروی رمدسیویر یک داروی کمکی در درمان کرونا است
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کشتن مرغ مینا
 اثر برجسته خانم هارپر لی است که در سراسر جهان شهرت 
دارد. رمانی که با وجود سادگی، حرف های بسیار مهمی برای 
گفتن دارد و کمی پس از انتشارش در سال ۱9۶۰ غوغایی به پا 
کرد. پیشنهاد می کنیم این کتاب را در لیست کتاب هایی که باید 
مطالعه کنید، قرار دهید.بعد از رمان کشتن مرغ مینا، هارپر لی 
برای مدت بسیار زیادی، کتاب دیگری منتشر نکرد و سرانجام در 
سال ۲۰۱5 کتاب دوم از این نویسنده منتشر شد. اما کتاب اول 
هارپر لی به قدری مهم است که با توجه به آمارها در ۷5 درصد از 
مدارس امریکا مورد مطالعه قرار می گیرد و ساالنه یک میلیون 
نسخه از کتاب به فروش می رود.هارپر لی در ۱9۲۶ در مونروویل 
آالباما در امریکا به دنیا آمد. پدرش وکیلی معروف بود و خودش 
هم تحصیالتش را در رشته حقوق در دانشگاه آالباما گذراند. 
در سال ۱95۰ میالدی به نیویورک رفت و تا پیش از شروع 
کار نویسندگی، در یک موسسه هواپیمایی کار می کرد.این اثر 
نخستین بار در ۱9۶۰ منتشر شد و در سال ۱9۶۱ جایزه پولیتزر 
را کسب کرد. از اولین سال انتشار تاکنون، میلیون ها نسخه از این 
کتاب به فروش رفته و به بیش از چهل زبان دیگر ترجمه شده 
است. بر اساس این رمان، در سال ۱9۶۲ فیلمی به کارگردانی 
رابرت مالگین و نقش آفرینی گریگوری پک ساخته شد که از 
شاهکارهای سینمایی محسوب می شود.] داستان رمان از زبان 
دختری سفیدپوست و کم سن وسال به نام اسکاوت فینچ روایت 
می شود. دختری که در حال رشد است و دوست دارد همه چیز 
را تجربه کند. اسکاوت در ابتدای رمان شرح مفصلی از پیشینه 

خانوادگی و سپس شهر و محل زندگی ارائه می کند.

عاشقی چیست مگر؟
_حال استمراری...

سید علی میر افضلی

عکس : سینا شیری

خطر کمبود اکسیژن بیخ گوش 
بیمارستان های کرمان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حال حاضر تختهای ICU بیمارستان 
های استان تقریبا پر هستند اما ظرفیت خالی در تخت های عادی بیمارستانی داریم که 
قطعا در چنین شرایطی، هزینه این پر شدن تخت های بیمارستانی را بیماران غیرکرونایی 
پرداحت می کنند زیرا نمی توانند خدمات دولتی دریافت کنند.دکتر "مرتضی هاشمیان" 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب که حوزه درمان به سه بخش نیروی انسانی، فضا و 
تجهیزات تقسیم می شود گفت: نیروی انسانی که مهمترین بخش حوزه درمان محسوب 
می شود شامل پرستار، پرسنل و نیروهای متخصص بوده که هم اکنون بیش از 5 ماه است 
که تحت فشار روانی و کاری بسیار شدیدی قرار گرفته اند.وی با بیان اینکه این خستگیها در 
کنار ابتالی برخی از کادر درمانی به کرونا کار را دو چندان مشکل می کند اظهار کرد: کادر 
درمانی از یک سو به دلیل آنکه در فضای بیمارستانی با بیماران کرونایی در ارتباط هستند 
و از سوی دیگر با توجه به اینکه ویروس کرونا در جامعه در حال چرخش بوده و ممکن است 
خارج از بیمارستان به کرونا مبتال شوند؛ در معرض شدید ابتالی به این بیماری هستند 
که خود فشار بر روی این افراد را نمایان می کند ضمن آنکه وقتی کادر درمانی درگیر این 
بیماری شوند، حداقل ۱۰ روز از چرخه کاری خارج می شوند که جایگزین کردن این افراد 
مقداری سخت می شود.این مقام مسئول در زمینه کمبود نیروی انسانی در بیمارستان های 
کرمان نیز عنوان کرد: هر چند که کادر درمان واقعا خسته شده اند اما انصافا این افراد با کار 
بیشتر و ایثار بیشتر همچنان مشغول به خدمت رسانی به جامعه هستند و در این راستا نیز 
برای کمک به نیروهای درمانی سعی کرده ایم از سایر بیمارستان های شهر و بخشهای دیگر، 
نیروهایی به کمک کادر درمان بخش های درگیر با بیماران کرونایی بفرستیم ضمن آنکه 
با مجوزهایی که وزارت بهداشت می دهد، نیروهای جدیدی را نیز تاکنون به کار گرفته ایم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره فضایی که به بیماران کرونایی اختصاص 
داده شده، بیان کرد: اکنون تقریبا تمامی بیمارستان های استان درگیر بیماران کرونایی 
هستند و حتی دیروز بیشترین آمار بستری ها کرونایی در 5 یا ۶ ماه گذشته را داشته و 
رکورد بستری ها محتمل و مشکوک به کرونا را از ابتدای اپیمی تاکنون زدیم.وی ادامه 
داد: بیمارستان های افضلی پور و پیامبر اعظم )ص( به عنوان بیمارستان های معین بیماران 
کرونایی در استان هستند که در حال حاضر تقریبا بقیه فعالیت های این دو بیمارستان 
تحت الشعاع کرونایی ها قرار گرفته است.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: 
در بیمارستان افضلی پور هم اکنون حدود ۱۷۰ تخت بیمارستانی در اختیار بیماران کرونایی 
بوده این درحالی است که در حالت عادی در بیمارستان افضلی پور ۲۲ تا ۲5 تخت عفونی 
داشته بنابراین بخش های جراحی، پیوند، داخلی و زنان نیز هم اکنون تحت تاثیر قرار گرفته 
و این موضوع به بیماران غیرکرونایی آسیب می زند زیرا نمی توانند خدمت در بیمارستان های 
دولتی را دریافت کنند.هاشمیان در خصوص تجهیزات بیمارستان های استان نیز به ایسنا 
گفت: هر چه تعداد بیماران افزایش پیدا می کند، بالطبع تعداد افراد بدحال نیز افزایش پیدا 
کرده و متاسفانه مرگ و میر ناشی از ابتال به کووید ۱9 نیز بیشتر خواهد شد.وی افزود: 
وقتی تعداد بیماران بدحال زیاد می شود، به تجهیزات بیشتری نیاز خواهیم داشت زیرا باید 
امکانات ICU برای بیمار مهیا کنیم، به  طور مثال در بیمارستان افضلی پور ۱۶ تخت ICU به 
 ICU ۴۰ تخت موجود اضافه شده است ضمن آنکه باید مدنظر داشت که تجهیز یک تحت
هزینه زیادی در بر دارد.این مقام مسئول با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 
سایر دانشگاه های علوم پزشکی استان از لحاظ تجهیزات وضعیت خوبی ندارند، گرچه به  
خوبی این وضعیت تاکنون مدیریت شده است ادامه داد: خوشبختانه تاکنون اتفاقاتی که 
در استان یزد یا استان های شمالی کشور در این شرایط بابت برخی کمبود تجهیزات رخ 
داد را در استان کرمان نداشتیم و بیمارستان های استان باوجود همه فشارها و سختی ها، 
خدمات به مردم ارایه داده اند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ به این 
سوال که هم اکنون چند درصد تحت های بیمارستانی استان توسط بیماران محتمل و یا 
مشکوک به کرونا اشغال شده است؟ اظهار کرد: در حال حاضر تختهای ICU بیمارستان 
های استان تقریبا پر هستند اما ظرفیت خالی در تخت های عادی بیمارستانی داریم که 
قطعا در چنین شرایطی، هزینه این پر شدن تخت های بیمارستانی را بیماران غیرکرونایی 
پرداحت می کنند زیرا نمی توانند خدمات دولتی دریافت کنند.این مقام مسئول با تاکید بر 
اینکه کمبود حادی به لحاظ تجهیزات نداریم اظهار کرد:  کمبود نسبی تجهیزات همیشه 
داشته ایم اما در حال مدیریت کردن آن هستیم. با کمبود اکسیژن به  طور نسبی روبرو 
هستیم چون بیماری کرونا یک بیماری تنفسی است و افراد مبتال به اکسیژن نیاز دارند 
لذا میزان مصرف اکسیژن افزایش پیدا می کند و شاید در برخی از بیمارستان ها تعداد 
دستگاه های اکسیژن سازشان جوابگوی تعداد بیماران نباشد که در حال رفع این مشکل 
نیز هستیم.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان خطاب به مردم گفت: تا این لحظه 
درمان استانداردی در هیچ جای دنیا برای کرونا پیدا نشده است و درمان های ارائه شده نیز 
صرفا حمایتی، عالمتی و بعضی ها براساس مطالعات بوده لذا تنها راه درمان این بیماری در 

حال حاضر پیشگیری است تا زنجیره انتقال ویروس در سطح جامعه قطع شود.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

غار طرنگ 
یک غار آبی است که به عنوان طوالنی ترین 
غار استان کرمان شناخته می شود. این غار 

در مجاورت روستای طرنگ و کوه طرنگ در 
شهرستان بافت قرار دارد. دهانه غار حدود ۶ 

متراست و در ارتفاع تقریباً ۳۰۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است .

ُاُرسی سازی
اُُرسی از عناصر معماری ایرانی و پنجرهٔ 

ـََبّکی است که به جای گشتن بر روی  ُمش
پاشنه گرد، باال می رود و در محفظه ای که 

روی آن قرار گرفته جای می گیرد و در اشکوب 
کوشک ها و پیشان و رواق ساختمان های سرد سیر بسیار دیده می شود.

در سال گذشته در چنین روزی
کاغذ وطن به وضعیت جاده های جنوب 

پرداخت.

جاذبه

صنایع

سالگشت

ارزشمندترین برندهای جهان در سال ۲۰۲۰ کدامند؟
khabaronline.sport از صفحه

جـود پادتـن )آنتی بـادی( علیـه ویروس کرونـا در بدن فرد مبتـال به معنای غیر 
isna.news آلـوده بودن فرد بیمار نیسـت.       از صفحـه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

نوم خدا اِی سکه و اِی پول باِرن جیب تو

بَس که رو ُگرده کشاورزون ُسوارن جیب تو

ر بُفروش نَقد َسر به داللی بزن َکرضی بَِِخَ

چارپَن ال تُو لَوی َکن ُگرِگ هاِرن جیب تو

بار اَیاِرن بَی تو اِی َهرسون ُمشتی ُمرده َخر

رو زمین اِستاله ی دنباله داِرن جیب تو

َمَردمت َسرکیسه ِکرده بوده سرمایه ت ِگرون

کمه وون بیچاره ناتاِهن بِدارن جیب تو ُدُ

خونه و گلخونه، باغ َمرُدمی شیمیز بَست

بیشِتر کاری شبیه گاِو کارن جیب تو

َجد و آبادت َخِر کوری نداشت آخه اَیَی

مثل آغازاده ای ِجنسیس نارنجی ب تو ؟

خاطرت َجم دست کوتاه طلبکارون ِدگه

ناَرسه حاال که داری گوشه ی ِدنجی، ب تو

شاعر: ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

حقوق مرداد ماه مســتمری بگیــران تامین اجتماعی 
براساس فرمول جدید پرداخت می شود.

افزایش ازدواج و کاهش طالق در کشور با وجود شیوع 
کرونا

داروی ضد کرونای »اکتمرا« در ایران تولید شد

فیلم اتوبوس شب      خسرو شکیبایی:پسر تو چند سالته؟
مهرداد صدیقیان:پارسال ۱۶ سالم بود بچه بودم،۲ روز بعد بابام مرد بازم ۱۶ 

سالم بود اما دیگه بچه نبودم...!!

دیالوگ
زهرمار فیلمی به کارگردانی جواد رضویــان، تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و 
نویسندگی پیمان عباسی محصول سال ۱۳9۷ است. این فیلم نخستین بار در 

سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر اکران شده است.

فیلم
زنجبیل برای درمان مشکالت معده، ســرماخوردگی و اختالالت روحی زنان و مردان به 

شهرت رسیده و برای سالمت قلب و مغز عالی است.

عطارباشی


