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رییس کل دادگستری استان کرمان:

خام فروشی 

یکی از ضررهای اصلی 

استان است

آنتی بادی

 کلید درمان

 آلزایمر و سکته مغزی

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:

مسئوالن دیوان محاسبات

 و سازمان بازرسی با مشکالت 

بخش خصوصی بیشتر آشنا شوند

رئیس صمت شمال کرمان، خبرداد:

۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری

 در زمینه مواد معدنی کرمان

2

گهیاستخدامدرفضایمجازیمنتشرمیشود: کهبهصورتآ کالهبرداریجدید روایت»کرمانامروز«ازیکشیوه

کالهبرداری با دریافت هزینه ثبت نام

متن کامل در صفحه سوم

      شاید شما هم در فضای مجازی به چنین آگهی هایی برخورده باشید که برای دستیابی به یک شغل باید در ابتدا هزینه ای ناچیز برای ثبت نام پرداخت کنید تا شاید با شما تماس 
گرفته شود. بدون شک دریافت وجه برای استخدام، کالهبرداری است، اما مشکل اینجاست که مالباختگان در چنین اتفاقاتی به دلیل کم بودن وجه از دست رفته )درحد20هزارتومان( 
و با توجه به هزینه باالی دادرسی )در حد یکصد هزارتومان( حاضر به تشکیل پرونده شکایت نیستند و اینگونه است که افرادی موفق به کالهبرداری های چند ده میلیاردی می 

شوند، »کرمان امروز« برای این اتفاقات چاره ای اندیشیده است و.... 

متن در صفحه چهارم

مس شهید باهنر

 صادرکننده برگزیده 

سال ۹۹ 

استان کرمان

پیکر دومین شهید

 مدافع سالمت

 در شهربابک تشییع شد

 صفحه  سوم

 صفحه  دوم

کمبود شدید  روایت »کرمان امروز« از 
کرمان  فراورده های خونی در استان 

و درخواست انجمن های مدنی و مذهبی
 از مردم استان برای اهدای خون:

نیاز سریع 
به انسانیت

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله جدار فوالدی سایز 350 با درز جوش مستقیم را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
شماره 2099005963000117  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات 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 تاریخ 99/12/3 می باشد.
مبلغ برآورد : 19/053/144/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 952/657/200 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( در  وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 99/12/3 لغایت 99/12/6

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 99/12/18
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 14 روز  دوشنبه مورخ 99/12/18 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 99/12/19
محل تامین اعتبار : عمرانی وجه نقد

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ب /52- 33/99 )نوبت اول(

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
متن در صفحه دوم 
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اخبار استان

استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس  ترکزاده،  مسعود 
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  یکشنبه  روز  کرمان 
افزود: رویداد شتاب امداد در قالب ۲ پیش رویداد در 
۲۱ و ۲۸ بهمن ماه سال جاری با محوریت آشنایی با 
مفاهیم کسب و کار و نحوه ایده پردازی و استفاده با 

سامانه رویداد، آغاز شد.
و  آنالین  صورت  به  نهایی  رویداد  کرد:  بیان  وی 

به  بهداشتی  های  پروتکل  تمام  رعایت  با  حضوری 
مدت ۵۴ ساعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی 

و)ره( مرکز نوآوری و شتابدهی تگ اجرا شد.
اظهار  کرمان  استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
داشت: بیش از ۱۰۰ نفر از مدد جویان کمیته امداد 
 ۹ استارتاپی،  تیم  هشت  تشکیل  با  کرمان  استان 
منتور و تسهیلگر و چهار داور در رویداد شتاب امداد 

رویداد  این  در  داد:  ادامه  داشتند.وی  حضور  کرمان 
مهدکودک آنالین رتبه اول، محیط زیست امداد رتبه 

دوم و کاریاب گر امداد رتبه سوم را کسب کردند.
کنندگان  شرکت  همچنین  کرد:  تصریح  ترکزاده 
خلق  تسهیلگری،  کارگاه  شتاب،  امداد  رویداد  در 
سنجی  اعتبار  و  محصول  کمینه  کار،  و  کسب  مدل 
های  محدودیت  رغم  به  افزود:  دیدند.وی  آموزش  را 

ناشی از ویروس کرونا، رویداد امداد شتاب پنجمین 
رویداد فناورانه و استارتاپی بود که امسال در پارک 

علم و فناوری استان کرمان برگزار شد.
در حال حاضر حدود ۲۰۰ واحد فناور و ۶۰ شرکت 
دانش بنیان در استان کرمان در زمینه های آی تی، 
غیره  و  عمران  مکانیک،  نانو،  پزشکی،  کشاورزی، 

فعالیت دارند.

سید مهدی حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به اینکه کرمان بهشت معادن است، اظهار کرد: 
باید به گونه ای عمل کنیم که در اقتصاد کشور معدن 
جایگزین نفت شود. وی با اشاره به اینکه کرمان لقب 

اساس  این  بر  داد:  ادامه  دارد،  را  کشور  معدنی  استان 
کرمان  معدن  حوزه  در  که  راهبردهایی  و  سیاست ها 

دنبال می شود فراتر از سایر استان های کشور است.
حسینی نژاد گفت: بحث ایجاد ارزش افزوده در حوزه 

معدنی کرمان اتفاق افتاده و توانستیم با کمک مسئوالن 
استان و وزارتخانه به نحوی حرکت کنیم که به زودی 
هم  صنعتی  استان  عنوان  به  معدنی  استان  بر  عالوه 

شناخته شویم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان بیان 
کرد: بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 
زمینه تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی کرمان 

صورت گرفته است.

رییس پارک علم و فناوری استان :

رویدادشتابامدادویژهمددجویانبرگزارمیشود

رئیس صمت شمال کرمان، خبرداد:

۲۰۰هزارمیلیاردتومانسرمایهگذاریدرزمینهموادمعدنیکرمان

و  پنجاه  در  شنبه  شبانگاه  زینی وند  علی 
و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست  هشتمین 
بخش خصوصی استان کرمان افزود: الزم است 
بازرسی  سازمان  و  محاسبات  دیوان  مسئوالن 
در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش 
فعالیت  و  موضع  تا  کنند  شرکت  خصوصی 
با مشکالت مدیران  و  را مطرح کرده  خودشان 

بخش خصوصی نیز بیشتر آشنا شوند.
خلق  که  اقتصادی  بخش های  به  اشاره  با  وی 
برخی  متاسفانه  داد:  ادامه  می کنند،  ثروت 
مغفول  کرمان  استان  در  اقتصادی  بخش های 
باقی مانده که باید فعال شوند زیرا این بخش ها 

بسیار کم ریسک و پردرآمد هستند.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه در حوزه توسعه 
متوازن بخشی، اتفاقات خوبی در این استان در 
حال رخ دادن است افزود: مدیران استانی باید 
این  از  سرمایه گذاران  استقبال  برای  را  فضا 

طرح ها آماده کنند.
دسته  را  ایده ها  باید  اینکه  تاکید  با  وند  زینی 
کنیم،  حرکت  آنها  اجرای  سمت  به  و  بندی 
تصریح کرد: در کارگروه زیرساخت ها به دنبال 
تدوین چشم انداز زیرساخت های اساسی مانند 
حوزه  همچنین  و  هستیم  برق  و  گاز  آب،  راه، 
لجستیک و بندر خشک نیز در حوزه زیرساختی 

قرار می گیرد.
چابهار  بندر  ظرفیت  به  باتوجه  کرد:  بیان  وی 
جهان  اول  درجه  بنادر  از  یکی  آینده  در  که 
خواهد شد، حتما باید استان کرمان با این بندر 
راه های  احداث  با  باید  لذا  کند  برقرار  ارتباط 

ارتباطی زمینی و ریلی به صورت مستقیم و با 
کاهش مسافت به دریای عمان برسیم بنابراین 
ریلی  محور  زمینه  این  در  مطالعاتی  محورهای 
»بم - جیرفت - جاسک« و محور ریلی »ریگان 
- ایرانشهر - چابهار« است که دولت های بعدی 
الجرم این خطوط را با استفاده از ظرفیت بخش 

خصوصی اجرا خواهند کرد.
وی با بیان اینکه منظور ما از زیرساخت برق این 
نیاز  برق مورد  تامین  بر  است که کرمان عالوه 
صادر  برق  نیز  دیگر  استان های  به  استان  خود 
این  روی  ما  از  بعد  که  افرادی  داد:  ادامه  کند 
صندلی می نشیند باید آینده ۱۰ سال این استان 
برای آنها روشن باشد لذا باید زیرساخت های آب 

و برق و ... را تکمیل کنیم.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان 
مقرر  اگر  که  است  این  آب  از  ما  منظور  افزود: 
آن  آب  باید  شود  صنعتی  استان  این  است 
به  توجه  با  و  کرد  تامین  آب  انتقال  طریق  از 
اینکه اراده مقام معظم رهبری و رییس جمهور 
مشکالت  و  مسایل  باید  ما  است  آب  انتقال  بر 
نیرو رسالت  اما وزارت  را حل کنیم  انتقال آب 
خود را خیلی دقیق انجام نمی دهد. به طور مثال 
انتقال آب دریای عمان به استان های سیستان 
و بلوچستان و خراسان جنوبی حدود سه سال  
سازکار  نیرو  وزارت  اما  شده  مصوب  که  است 
نکرده  تعریف  هنوز  را  آب  این  خرید  تضمین 

است.
فرصت های  درباره  ادامه  در  وند  زینی 
فرصت  کتاب  اگر  گفت:  نیز  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری در استان کرمان وجود ندارد آن 
را تدوین کنید و با سند آمایش سرزمینی استان 
روزرسانی  به  همواره  آنکه  ضمن  دهید  تطابق 

شود.
شرکت های  به  آموزش صحیح  بر  تاکید  با  وی 
سرمایه،  بازار  در  حضور  برای  استان  اقتصادی 
تصریح کرد: متاسفانه در این ۴ ماه طرح روشنی 
از بنگاه های بزرگ استان ندیدم، ضمن تشکر از 
صنایع فوالدی و مسی استان به دلیل اقدامات 
توسعه ای که در استان انجام داده اند اما صادقانه 
توسعه ای  طرح  زیرا  نیست  هنر  این  بگویم 
روند  بر  تاثیرگذاری  برای  سال   ۱۰ چشم انداز 
توسعه ای استان و کشور در این شرکت ها وجود 
باعث  این  و  کرده اند  تعریف  زنجیره ای  ندارد. 
نتوانتسته ایم  استان  در  وقتی  اما  است  افتخار 
توازن ایجاد کنیم یعنی عملکرد هدفمند خوبی 

نداشته ایم.
استاندار کرمان تاکید کرد: اکنون مطالبه جدی 
طرح های  بزرگ  شرکت های  که  است  این  ما 
و  متوازن  توسعه  رویکرد  با  را  خود  توسعه ای 
و  دهند  ارائه  سرمایه  بازار  از  تجربی  استفاده 
فوالدی  صنعت  حوزه های  در  همواره  نباید 

سرمایه گذاری کرد.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به مناطق شرقی 
استان، اظهار داشت: وارد روستایی از این منطقه 
شدم که تا ساعت ها تحت تاثیر مردم این روستا 
چون  نخوابیدم  مردم  این  غصه  از  شب  بودم، 
و  بخورند  نداشتند  آب  و  غذا  روستا  این  مردم 
از  کدام  هیچ  اما  است  جاده  وسط  روستا  این 

ما آنها را تاکنون ندیده ایم لذا چه فایده دارد 
که ما صاحب ۱۲ درصد بازار سرمایه باشیم اما 
مردمانی گرسنه در این سرزمین زندگی  کنند، 

این پول ها به جیب چه کسی می رود؟
وی تاکید کرد: مطالبه جدی بنده از بنگاه های 
که طرح های  است  این  استان  اقتصادی  بزرگ 
اجتماعی  مسئولیت های  و  توسعه ای  متوازن 

خود را انجام دهند.
معین های  طرح  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
از  برخی  کرد:  اظهار  استان  این  در  اقتصادی 
و  نکرده اند  به خوبی عمل  اقتصادی  معین های 
پذیرفتنی نیست عده ای سیر و عده ای گرسنه 

باشند.
از  دنیایی  کرمان  استان  داد:  ادامه  وند  زینی 
ثروت است که متاسفانه فقط به بیرون می رود 
اقتصادی  های  معین  این  که  دارم  تاکید  و 
و  دهند  ارائه  را  خود  متوازن  توسعه  طرح های 
پول ها و دفاتر و مالیاتشان را به استان کرمان 
بیاورند و تا روزی که در استان باشم این موضوع 

را پیگیری و دنبال خواهم کرد.
تمرکز روی صنایع مهم موجب  داد:  ادامه  وی 
عقب  بنیان  دانش  شرکت های  زمینه  در  شده 

بمانیم.
وی گفت: محور توسعه شرکت های دانش بنیان 
استان کرمان کجاست؟ یا شهر نوآوری که مقرر 
بود تاسیس شود به کجا رسید؟ برای اینها فکر 
کنید و باید حوزه خدمات، گردشگری و دانش 
بنیان در استان فعال شود زیرا برای این بخش ها 

برنامه و چشم انداز آینده نداریم.

استاندار کرمان:

مسئوالن دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با مشکالت بخش خصوصی بیشتر آشنا شوند

خبر
پیکردومینشهیدمدافعسالمت

درشهربابکتشییعشد
 

کرمان - ایرنا - پیکر پرستار »طیبه صادقیان« دومین مدافع سالمت شهربابک 
که به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست داد، در این شهر تشییع 

شد.
به گزارش ایرنا، طیبه صادقیان پرستار ۴۵ ساله شهربابکی با ۲۲ سال سابقه 
کار، در سمت سرپرستاری بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم خدمت می کرد.
هماهنگ کننده  معاون  رئیسی،  صادق  پاسدار  سرهنگ  نیز  امسال  ماه  تیر 
مدافع سالمت  عنوان  به  کشور  در جنوب شرق  سپاه  قدس  قرارگاه  بهداری 
حین خدمت به فیض شهادت نائل آمد و شهربابکی ها وی را تا خانه ابدی 

بدرقه اش کردند.

کشفدالرهایتقلبیتوسطپلیسامنیتیاستان

به گزارش ایرنا سرهنگ »حمیدرضا میرحبیبی« روز شنبه با اعالم این مطلب 
شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  داشت:  اظهار  ها  رسانه  به 
»نرماشیر« هنگام پایش محور«کرمان-زاهدان« یک دستگاه خودروی سانتافه 

را جهت بررسی متوقف کردند.
وی ادامه داد: ماموران در بررسی دقیق این خودرو متوجه وجود جاسازی در 
یک قسمت این خودرو شدند که مشخص شد، مقداری وجه نقد شامل ۱۰ 

هزار دالر تقلبی در این جاساز، پنهان سازی شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان تصریح کرد: در ادامه بر اساس اعترافات 
اولیه راننده و سرنشین این خودرو مشخص شد، این ۲ نفر این مقداری وجه 
که  اند  کرده  دریافت  تهران  در  نفر  یک  از  معامله  یک  انجام  برای  را  تقلبی 
خوشبختانه با تیزبینی پلیس نرماشیر از انجام این معامله متقلبانه بازماندند و 

پرونده آن ها در حال تکمیل است.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمان:

اقتصاددانشبنیانایرانسهمکمیدرGDPدارد

کرد:  اظهار  کرمان  استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
مشکل اصلی پروژه های نیمه تمام و بنگاه های راکد و نیمه فعال استان کرمان 
نقدینگی است بنابراین ضروری ترین عامل توسعه استان تامین نقدینگی است.

نشست  هشتمین  و  پنجاه  در  اسفندماه  دوم  شامگاه  طبیب زاده«  »مهدی 
شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به پروژه های 
نیمه تمام گفت: مشکل اصلی پروژه های نیمه تمام و بنگاه های راکد و نیمه 
فعال استان کرمان نقدینگی است بنابراین ضروری ترین عامل توسعه استان 

تامین نقدینگی است.
وی با اشاره به اینکه بحث تسهیالت بانک ها و تخصیص وام در دستور کار قرار 
گیرد، تصریح کرد: ۱۱ درصد بازار سرمایه کشور متعلق به استان کرمان است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تسهیل قوانین و 
مقررات را یکی دیگر از اقدامات برای توسعه استان دانست و بیان کرد: کرمان 
سرمایه گذاری  تامین  شرکت های  و  گذاری  سرمایه  مشاور  شرکت های  فاقد 
است و نهادهای بزرگ مثل کمیته امداد، فرمان اجرایی امام و ... برای تامین 

سرمایه به استان کرمان ورود پیدا کنند.
وی ادامه داد: اقتصاد استان کرمان مبتنی بر منابع است این درحالی است که 
 GDP در دنیا اقتصاد مبتنی بر دانش است و باید مدنظر داشت که میزان
دنیا ۸۷ هزار میلیارد دالر است که اقتصاد دانش بنیان سهم چشمگیری در آن 

دارند اما اقتصاد دانش بنیان ایران سهم کمی در GDP دارد.
طبیب زاده بیان کرد: تکیه بیش از حد بر زنجیره فوالد صحیح نمی باشد زیرا ما 
در بازارهای جهانی نمی توانیم با کشورهای مثل چین و ... رقابت کنیم و منابع 
این شرکت ها صرف شرکت های دانش بنیان شود تا زمانی که ذخایر معادن 
ما تمام می شود اقتصاد کشور فلج نشود و به گونه ای رفتار کنیم که شرمنده 

نسل آینده نباشیم.

قارچفروشکرمانیدستگیرشد

کوروش احمدیوسفی« اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی استان با رصد 
فضای مجازی از فعالیت فردی که خود را »دکتر ماشروم«معروفی کرده و با 
تبلیغات نامتعارف جوانان را به مصرف ماده توهم زا و  صنعتی ماشروم ترغیب 
می کرد مطلع شدند و با توجه به حساسیت موضوع با انجام تحقیقات و  پی 

جوئی های پلیسی این فرد را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: از این متهم مقداری ماری جوانا به همراه ابزار و آالت خاص تولید 
این ماده توهم زا کشف شد که تحقیقات بعدی از این متهم در حال انجام 

است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در پایان بیان کرد: این ماده توهم 
زا از تولیدات  نوظهوری است که برای نابودی و گرفتار ساختن افراد جامعه 
به ویژه نسل جوان تولید شده و الزم است همه ما در خصوص اینگونه موارد 
نوپدید اطالع کافی داشته باشیم و از فرزندانمان نیز در مقابل آن ها مراقبت 

کنیم.
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 «بسمه تعالی»

 ف.  ـه /071/99   ده شمارهيآگهی مزا
خ انتشدار  يان محترم می توانندد از تدار  يمتقاض رساند.ب ده عمومی به فروشيق مزاير را از طريز امالک ک سازمان دولتی در نظر داردي

بدراي سبد     20:44الی  40:14همه روزه از ساعت  21/21/99مورخ  شنبه چهارروز  اداريان وقت يتا پا (40/21/99)دهيآگهی مزا
شدماره تمدا: :   9واحدد   7تهدران مميددان آرنانتدي  خ عمداد م نيده پدالک        به نشانی؛ ده به دفتر فروشيد اسناد مزاياطالعات و خر
دفتر م بلوار شهداي هوانيروزم استان سرمانمشهرستان سرماندرخصوص ملک رديف يکم بنشانی يا م 4120001200-41200707009
بنشانی استان سرمانم شهرستان سيرجانم انتهاي بلوار  دومدر خصوص ملک رديف م و 410-11064161ماره تما::ش تعاونی مبک 

 نديفرمامراجعه 410-01114000امام رضام جن  فروشگاه رزم آوران شماره تما:
 

   ئت فروشيه»

 جناب عسگری

 سالم عليکم

 در روزنامه محلی کرمان منتشر گردد 4/21/99دوشنبه مورخه آگهی مذکور در روز 

 

 موضوع رديف
 مزايده

 تقريبی مساحت
 مالحظات آدرس )ريال( قيمت پايه پالک ثبتی )مترمربع(

 اعيان عرصه

0 
ششدانگ 
يک قطعه 

 زمين 
6/697791 - 

 
فرعی  9976

 979/ 611/575/ 111 اصلی 009از 

استان کرمان، 
شهرستان اختيارآباد، 
کنارگذر باغين کترود، 
نرسيده به پل زيرگذر 

 کوه بادامونيه

از مرحله اول با  دومنوبت 
وضعيت موجود و با توجه به 
 شرايط و مشخصات مزايده

9 

نی بخش معي
ششدانگ از

يک قطعه 
 زمين

091191 - 

 
 76و75

 اصلی
111 111 111 561 7 

استان کرمان، 
شهرستان سيرجان، 
شمال شهر سيرجان، 

 اجنب بلوار امام رض

از مرحله اول با  اولنوبت 
وضعيت موجود و با توجه به 
 شرايط و مشخصات مزايده

 
 

  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
 

 خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنری اموررمناقصه واگذا

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
99/12/20/135 

خدمات عمومی مرکز آموزشی ی اموررمناقصه واگذا موضوع مناقصه
 دریافت اسناد :  درمانی شهید باهنر

سامانه تدارکات الف(
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 364/746/391/119 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 927/834/087/5 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 روز 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 06/12/99مورخ  چهارشنبه
 19/12/99مورخ   سه شنبه روز 14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 20/12/99مورخ  چهارشنبهروز  11:00ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 برگزار خواهد شد. امور اداری بیمارستان شهید باهنردر محل  12/12/99مورخ  سه شنبهروز  10:00ت در ساعجلسه توجیهی ضمناً 

 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 
 (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط عمومی 

 

۱۰۱3م/الف

»یداهلل موحد« شامگاه دوم اسفندماه در پنجاه و 
هشتمین نشست شورای گفت وگو دولت و بخش 
خصوصی استان کرمان گفت: شرکت های صنعتی 
مشارکت  با  سرمایه گذاری  یک شرکت  معدنی  و 
هم در استان تشکیل دهند و در بخش های غیر 
معدنی سرمایه گذاری کنند. وی ادامه داد: ذخایر 
معدنی استان پایان پذیر است، ضمن آنکه برای 

راه اندازی آنها نیز هزینه های زیادی صرف می شود 
این درحالی است که اشتغالی که ایجاد می کنند 
دایمی نیست. رییس کل دادگستری استان کرمان 
با انتقاد از عدم تکمیل کامل زنجیره فوالد تصریح 
کرد: در استان کرمان خام فروشی می شود به طور 
و  است  فروشی  خام  نوع  یک  گندله سازی  مثال 
صنایعی  فوالد،  بخش  در  افزوده  ارزش  بیشترین 

که از شمش فوالد تولید می شود، داریم و بدانید 
که خام فروشی نوع دوم باعث تضرر زیاد استان 
الزم  منابع  از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی  می شود. 
برای توسعه اقتصادی استان از بازار سرمایه تامین 
شود، اظهار کرد: در بخش صنعت و معدن برای 
ایجاد اشتغال به منابع مالی زیادی نیاز است اما در 

بخش خدمات اینگونه نیست.

بنگاه های  که  داریم  انتظار  کرد:  تاکید  موحد 
و سرمایه گذاری  پشتیبانی  استان  بزرگ  تولیدی 
الزم برای توسعه اشتغال در صنایع پایین دستی 

انجام دهند تا از خام فروشی جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

خام فروشی یکی از ضررهای اصلی استان است
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مس شهید باهنر
 صادرکننده برگزیده 
سال ۹۹ استان کرمان

به گزارش روابط عمومی مس شهید باهنر طی مراسمی با 
حضور مقامات عالی استان، امام جمعه ، مدیران و مسئوالن 
اتاق بازرگانی ایران و کرمان ، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی ، سفرای چند کشور خارجی، از 
شرکت صنایع مس شهید باهنر بعنوان صادرکننده نمونه 
سال ۹۹ در گروه فلزات، تقدیر بعمل آمد و لوح و تندیس 
این همایش به ضیائی، مدیرعامل این شرکت اهدا گردید.

فرماندار ریگان خبر داد:
بازگشایی راه های ارتباطی 

۲۷روستای ریگان
امین باقری  روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: گرد و غبار شدید طی دو روز گدشته در شهرستان 
راه ارتباطی ۲۷روستای این شهرستان را به کلی بسته بود 
که با تالش شبانه روزی اکیپ های راهداری این محورها 
ساکنان  به  دسترسی  راه  اکنون  هم  و  شدند   بازگشایی 

گرفتار در محاصره شن وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه گرد و غبار شدید طی دو روز گذشته 
۱۵۰روستای این شهرستان را در محاصره شنهای روان قرار 
داد اظهار داشت: تالش برای خارج کردن این روستاها از 
محاصره شن توسط نیروهای امدادی و راهداری و کمک 

به ساکنان آنان نیز همچنان ادامه دارد.
غبارشدید خسارات  و  فرماندار ریگان عنوان کرد: گرد 
زیادی به مزارع گندم و جو  کشاورزان وارد کرده است 

که کارشناسان در حال برآورد خسارت می باشند.
طی۲روز  غبارغلیظ  و  گرد  اثر  بر  اینکه  بیان  با  باقری 
۳۷شهروند ریگانی راهی مراکز درمانی شدند گفت : گرد 
میلیاردها  این سامان  و  غبار ضمن تهدید سالمتی مردم 
تومان خسارت به زیر ساختهای شهرستان واردکرده است .
نقطه  دومین  از خوزستان  پس  ریگان  شهرستان کویری 
رود  می  بشمار  کشور  در  بادی  فرسایش  بحران  کانون 

.ریگان در مسافت ۲۸۵کیلومتری شرق کرمان قرار دارد.

جزییات انفجار اخیر در کرمان:

سه مجروح و یک کشته 
در شهر کرمان

رضا میرزایی درباره انفجار اخیر در کرمان گفت: در پی 
انفجار و تخریب سه منزل مسکونی، متأسفانه دو نفر از 

شهروندان، مجروح شده و دو نفر جان باختند.
اسفندماه  اول  وی، زمان حادثه را ساعت ۱۰ دقیقه 
در خیابان شهید صیاد شیرازی )سرآسیاب فرسنگی( 
این  از  اطالع  از  بعد  بالفاصله  افزود:  و  کرد  اعالم 
اطفای  اکیپ  چهار  قالب  در  آتش نشانان  حادثه، 
حریق، جست وجو و نجات در محل حادثه حضور 

یافتند.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
انفجار  حادثه،  این  در  کرد:  بیان  کرمان  شهرداری 
باعث تخریب سه منزل مسکونی شد که با حضور 
از زیر  اولیه حادثه، دو زن  آتش نشانان در لحظات 
آوار خارج شدند و جهت انجام امور درمانی توسط 
عوامل اورژانس حاضر در محل به بیمارستان انتقال 
یافتند. میرزایی افزود: اکیپ های جست وجو و نجات 
در  با حضور  کرمان  شهرستان  هالل احمر  جمعیت 
آنست  تیم  توسط  عملیات  انجام  و  حادثه  محل 
زنده  افراد  وجود  احتمال  از  زنده یاب(،  )سگ های 
در زیر آوار اطمینان حاصل کردند. وی بیان کرد: 
متأسفانه در این حادثه دو نفر از ساکنان )یک زن و 
یک مرد( جان باختند که با توجه به شدت انفجار و 
حجم بسیار زیاد تخریب پس از پنج ساعت تالش 
آتش نشانان و امدادگران جمعیت هالل احمر، از زیر 

آوار خارج شدند.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری کرمان خاطرنشان کرد: سه دستگاه جرثقیل 
و دو دستگاه لودر از مناطق شهری شهرداری کرمان 
جهت انجام عملیات آواربرداری به محل حادثه اعزام 

شدند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

چون ششدانگ یکباب خانه و باغ پالک ۲۳ فرعی از ۱۸۰  اصلی بخش ۸ کرمان به مساحت 
۳۸۷/6۲ مترمربع واقع در کرمان - کوهپایه - ده شیب خیابان شهید صالحی کوچه یاس ۱۱ مورد تقاضای 
خانم مریم نخعی سرموری نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی 
باشد. لذا حسب درخواست وارده بشماره  ۱۱۰۱/۲۲4۱6- ۹۹/۱۱/۳۰ مالک بدین وسیله   آگهی تحدید 
حدود آن منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت ۸ صبح روز  ۹۹/۱۲/۲6 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در 
محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و 
چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر 
ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید 
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم 
دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس 
از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی 

ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/4  
   ۱۵۲۰ م/الف

عیسی حافظی فر
 رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

آنتی بادی کلید درمان آلزایمر و سکته مغزی
که  شدند  بادی  آنتی  کشف  به  موفق  آمریکایی  محققان 
پالک های مضر مغزی را که با افزایش خطر ابتال به بیماری 

آلزایمر و سکته مغزی ارتباط دارند از بین می برد.
بادی  آنتی  این  داشتند،  اظهار  واشنگتن  دانشگاه  محققان 
اصلی  مولفه  که یک  قرار می دهد  را هدف  پروتئین خاصی 
پالک های آمیلوئیدی است که با افزایش سن در مغز تشکیل 

می شوند.
زوال  به  ابتال  مسیر  در  گام  اولین  عنوان  به  ها  پالک  این 
های  اطراف رگ  در  زمانیکه  و  شوند  می  تلقی  آلزایمر  عقل 
خونی مغز ایجاد می شوند - وضعیتی که به آنژیوپاتی آمیلوئید 
مغزی معروف است - خطر بروز سکته مغزی را افزایش می 

دهند.
شود،  می  نامیده   »HAE-۴« که  بادی  آنتی  این  کشف 
زمینه را برای ابداع درمان های دارویی آلزایمر و سکته مغزی 
که  خونریزی  و  مغز  التهاب  مانند  جانبی  عوارض  بروز  بدون 
سایر رویکردهای مورد مطالعه به دنبال دارند، فراهم می کند.

سیستم  توسط  که  هستند  هایی  پروتئین  ها،  بادی  آنتی 
ایمنی بدن انسان برای مقابله با عوامل بیماری زای خطرناک 
تولید می شوند و آنتی بادی های ضد آمیلوئید با هشدار به 
سیستم ایمنی بدن نسبت به وجود مواد ناخواسته مانند پالک 

های آمیلوئید، فعالیت می کنند.
بیانیه  یک  در  مطالعه  این  نویسنده  هولتزمن  دیوید  دکتر 
مطبوعاتی اظهار داشت: محققان در زمینه آلزایمر دهه ها به 

دنبال کشف روش های درمانی برای کاهش آمیلوئید در مغز 
داریم، متوجه  ای  امیدوار کننده  موارد  اکنون که  و  اند  بوده 
می شویم که این عوارض جانبی مانند التهاب مغز و خونریزی 

وجود دارد.
است،  واشنگتن  دانشگاه  در  اعصاب  و  مغز  استاد  که  وی 
یادآور شد: ما روش متفاوتی ابداع کرده ایم و به نظر می رسد 

که در از بین بردن آمیلوئید از بافت مغز و عروق خونی موثر 
است و در عین حال از بروز این عوارض جانبی خطرناک نیز 

جلوگیری می کند.
هولتزمن گفت: تجمع آمیلوئید در رگ های خونی مغز را می 
توان با کنترل فشار خون و سایر موارد مدیریت کرد اما درمان 

خاصی برای آن وجود ندارد.

در سال های اخیر، چندآنتی بادی که پالک های آمیلوئید 
را هدف قرار می دهند به عنوان درمان های آزمایشی بیماری 
آلزایمر مورد مطالعه قرار گرفته اند. وجود پالک های آمیلوئید 
در رگ های خونی مغز خطرناک است زیرا می تواند منجر به 

انسداد یا پارگی شود که موجب بروز سکته مغزی می شود.
 HAE-۴ محققان برای مشخص کردن این موضوع که آیا
بدون ایجاد عوارض جانبی می تواند موجب پاکسازی آمیلوئید 
از موش هایی استفاده  یا خیر،  از رگ های خونی مغز شود 
تشکیل  برای  انسانی  های  ژن  با  ژنتیکی  طور  به  که  کردند 
ارتباط  اختالل شناختی  به  ابتال  با  که   APOE و  آمیلوئید 

دارند، اصالح شده بودند.
 ،HAE-۴ با درمان  هفته  از هشت  پس  کردند  اعالم  آنها 
پالک های آمیلوئید در بافت مغز و رگ های خونی مغز این 
قابل  طور  به  همچنین  درمان  این  یافت.  کاهش  ها  موش 
توجهی توانایی رگ های خونی مغز را در اتساع و انقباض، که 

نشانه مهمی از سالمت عروق است، بهبود بخشید.
عقل،  زوال  است.  عقل  زوال  رونده  پیش  شکل  آلزایمر، 
عبارتی گسترده تر برای عارضه هایی است که ناشی از آسیب 
رفتار،  و  تفکر  بر حافظه،  که  هایی  بیماری  یا  مغزی هستند 
تاثیر منفی دارند. این تغییرات، در زندگی روزانه تداخل ایجاد 
می کنند. اغلب افراد مبتال به این بیماری، پس از ۶۵ سالگی 
تشخیص داده می شوند. در صورت تشخیص پیش از این سن، 

معموال از آن با عنوان آلزایمر زود هنگام نام برده می شود.

روایت»کرمانامروز«ازیکشیوهکالهبرداریجدیدکهبهصورتآگهیاستخدامدرفضایمجازیمنتشرمیشود:

کالهبرداریبادریافتهزینهثبتنام

افزارهای  نرم  دیگر  یا  و  دیوار  سایت  در  هم  شما  شاید 
مربوط به انتشار آگهی به برخی پیشنهادات شغلی برخورده 
باشید که در آن عنوان شده است که برای اسمبل کردن 
و یا ساختن یک محصول در خانه ماهیانه به شما حدود 3 
تا ۶ میلیون تومان پرداخت می شود. به عنوان مثال آگهی 
به سرهم کردن  این گزارش شد، مربوط  انتشار  باعث  که 
قطعات یک نوع فندک بود. در متن آگهی نوشته شده بود؛ 
از  خانه  در  فندک  نوع  یک  قطعات  کردن  اسمبل  »برای 
شما دعوت به همکاری می شود، اینگونه که قطعات برای 
شما ارسال می شود و شما قادر هستید حدود 300 تا ۶00 
فندک را در روز آماده کنید که این می شود حدود 3 تا 
۶ میلیون تومان درآمد در یک ماه« جزییات این آگهی به 
قدری دقیق بود که کمتر کسی به اصل کار شک می کرد. 
اعتماد سازی  برای  پاراگراف توضیح که  از حدود دو  پس 
انتها آمده بود »با فالن شماره تماس  نوشته شده بود در 
بگیرید و پس از پرداخت هزینه ثبت نام در انتظار تماس ما 
باشید« البته الزم به ذکر است که در برخی از آگهی های 
مجازی همین نکته را هم نمی نویسند و تنها می گویند با 
یک شماره تماس بگیرید و سپس پاسخ دهنده آن تلفن 
تر  جالب  کنید.  پرداخت  نام  ثبت  باید حق  که  گوید  می 
اینکه این هزینه ها اعدادی حدود 10 یا بیست 20 هزار 
تومان هستند. یعنی مقداری که به هیچ وجه کسی حاضر 
این  نیست.  آن  بازپس گیری  برای  شکایت  و  پیگیری  به 
سوژه را بنده در پیج همکارم سعید احمدی مشاهده کردم 
که در آن ذکر کرده بود هزینه رسیدگی به چنین پرونده 
ای حدود یکصدهزار تومان است. بنابراین یقینا کسی برای 
این  در  اما  کرد.  نخواهد  اقدام  خود  واریزی  وجه  دریافت 
به تنگ دستی و  با توجه  افرادی که  بازی کثیف هستند 
و  دانند  می  توجه  قابل  را  پیشنهاد  این  دارند  که  فقری 
وجه را واریز می کنند. قدرت پیگیری آن را هم ندارد و 

اما  فقیرتر می شود،  فقیر،  این می شود که فردی  نتیجه 
فرد کالهبردار چندین میلیارد تومان درآمد کسب می کند.
هم  نوظهور  خیلی  رفتار  نوع  این  که  است  ذکر  به  الزم 
نیست و تنها در این ایام شیوه مجازی آن دیده می شود. 
در دهه 70 شمسی در همین کرمان یک شرکت اقدام به 
و در آن  روزنامه های کشور کرد  تمامی  انتشار آگهی در 
قرعه  وارد  را  شما  تومان  هزار  پرداخت  با  که  کرد  اعالم 

کشی دریافت یک دستگاه پیکان می کند. در متن تنها یک 
آدرس داده شده بود که مردم باید هزار تومان را در یک 
پاکت نامه ارسال می کردند تا حساب بانکی و مشخصات 
افراد کالهبردار مشخص نباشد. به گفته مسئوالن انتظامی 
که  پول  تومان  هزار  حاوی  نامه  گونی  چندین  زمان  آن 
خیلی به چشم نمی آمد روانه کرمان شد و با قیاس ارزش 
پول امروز عددی حدود 20 میلیارد تومان به جیب افراد 

کالهبردار روانه شد. عده ای بسیار کم حدود 20 درصد 
از افراد مال باخته شکایت های خود را تسلیم کردند، اما 
تا به امروز حدود 80 درصد از آن مالباختگان اصال برای 
دریافت پول خود مراجعه هم نکردند. این نوع کالهبرداری 
اولین بار در آمریکا و در سال 19۵0 پایه گذاری و پس از 

مدتی ممنوع شد.
شد  گفته  که  اینها  و  بدانیم  همه  را  ها  نکته  این  شاید 
افراد  این  اگر  که  بدانیم  باید  اما  نباشد.  حلی  راه  و  چاره 
نمی  باخته  مال  افراد  آن  و  کنند  توانند کالهبرداری  می 
توانند مال خود را پس بگیرند به این دلیل است که قوه 
است.  نساخته  هموار  اتفاقاتی  چنین  برای  را  راه  قضاییه 
از سراسر کشور  را  قربانی های خود  چنین کالهبردارانی 
پیدا می کنند و یقینا هیچ گاه این قربانیان نمی توانند در 
یک جا جمع شوند و با یک اتحاد پرونده ای را به جریان 
بیندازند. پس این خواسته درست نیست که یک فرد برای 
تقاضای استرداد 2۵ هزار تومان یکصد هزار تومان پرداخت 
کند و به این انتظار بنشیند که پولش را پس بگیرد. چاره 
کاری است که در آمریکا نیز انجام شده است. یک سایت 
اینترنتی مربوط به این موضوعات اختصاص داده شده است 
که افراد مالباخته مشخصات کالهبردار اعم از حساب بانکی 
و شماره تلفنی که با آن تماس گرفتند را در سامانه وارد 
می کنند. سامانه به صورت خودکار زمانی که تعداد شکایت 
از یک فرد به یک عدد از پیش تعیین شده می رسد، پرونده 
نیاز به پیگیری فردی در روند دادرسی قرار می  را بدون 
دهد، رای صادر می شود و با توجه به اطالعات حساب های 
بانکی افراد واریز کننده وجوه بدون اینکه ایشان شکایتی 
نقد،  وجوه  بودن  یکسان  به  توجه  با  باشند  کرده  تنظیم 
بدون نیاز به تنظیم شکایت نامه، تمامی ارقام را به حساب 
باز می گردانند که در زمینه کالهبرداری های  مالباختگان 
اینستاگرامی نیز این چاره قابل اجرا است. البته شایان ذکر 
است که در کشورهای دیگر اینگونه کالهبرداری ها منسوخ 
شده و به دلیل وجود این سامانه اصال انجام نمی شود. اما 
به هر حال هر کشوری که مجهز به فضای مجازی است 
باید به این سامانه نیز مجهز باشد تا مردم در این اوضاع بد 
اقتصادی متضرر نشوند و عده ای نتوانند خون مردم را به 

شیشه کنند. به امید فردایی بهتر!

   شاید شما هم در فضای مجازی به چنین آگهی هایی برخورده باشید که برای دستیابی به یک 
شغل باید در ابتدا هزینه ای ناچیز برای ثبت نام پرداخت کنید تا شاید با شما تماس گرفته شود. 
بدون شک دریافت وجه برای استخدام، کالهبرداری است، اما مشکل اینجاست که مالباختگان 
در چنین اتفاقاتی به دلیل کم بودن وجه از دست رفته )درحد20هزارتومان( و با توجه به هزینه 
اینگونه  و  نیستند  به تشکیل پرونده شکایت  باالی دادرسی )در حد یکصد هزارتومان( حاضر 
است که افرادی موفق به کالهبرداری های چند ده میلیاردی می شوند، »کرمان امروز« برای 

این اتفاقات چاره ای اندیشیده است و.... 

به قلم 
محمد فتح نجات

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت هواپیمایی ماهان سهامی خاص به شماره ثبت 273۴ و شناسه ملی 10۶30109079 یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل 
می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که از ساعت 9 تا 10صبح روز شنبه مورخ 1399/12/1۶ که در محل اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس کرمان - بلوار 

جمهوری اسالمی - انتهای بلوار حجاج دفتر مرکزی طبقه همکف کدپستی 7۶18911711 برگزار می گردد حضور بهم رسانند: 
دستورجلسهعبارتاستاز: 1- تصمیم گیری در خصوص چگونگی انجام افزایش سرمایه قانونی شرکت 

2- سایر موارد احتمالی که در حیطه اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشند.
مقامدعوتکنندههیاتمدیرهشرکتهواپیماییماهان

آگهیدعوتسهامدارانجهتحضوردرجلسهمجمععمومیعادیساالنه
صاحبانسهامشرکتهواپیماییماهان)سهامیخاص(

بهشمارهثبت2734کرمانوشناسهملی10630109079
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به قلم 
هماحجازی

روایت »کرمان امروز« از کمبود شدید فرآورده های خونی در استان کرمان و درخواست انجمن های مدنی و مذهبی از مردم استان برای اهدای خون:

نیاز سریع به انسانیت

ترمیم بافت ریه چقدر زمان می برد ؟

مبتالیان به کرونای شدید ممکن است دچار آسیب های قلبی  شوند

با  در چند ماه اخیر بسیار می شنویم که استان کرمان 
کمبود فراورده های خونی رو به رو شده است و این موضوع 
تواند  می  اند  شده  حادثه  دچار  که  افرادی  برای  بسیار 
خطرناک تمام شود. در سالهای اخیر فرهنگ بسیار خوبی 
در کشور و به خصوص در استان کرمان ساخته شده بود که 
مردم در کمپین های ارزشمند برای اهدای خون به مراکز 
مشخص شده مراجعه می کردند. استان کرمان همواره از 
این لحاظ با فراوانی رو به رو بوده، اما بروز کرونا این روند 
از اعضای قدیمی آن  را تغییر داده است و امروز بسیاری 
کمپین ها حاضر به اهدای خون نیستند. واهمه این افراد 
از محیط پزشکی-درمانی است که در مراکز اهدای خون 
وجود دارد و همواره شک ابتال را افزایش می دهد. درحالی 
که به راحتی می توان گفت یکی از امن ترین مکان ها در 
حال حاضر همین مراکز است. به این دلیل که افراد بیمار و 
مبتال به کرونا برای اهدای خون اقدام نمی کنند. اما بازهم 

اطالعات غلط و کم باعث می شود که فراورده های خونی 
در استان کرمان به شدت کاهش داشته باشد و این کمبود 
به عنوانی خطری برای همه مردم کرمان به شمار می آید.

این روزها مدیرکل انتقال خون استان کرمان هر روز اعالم 
استان کرمان در حالت  می کند که وضعیت ذخایر خون 
بحرانی است و کمک مردم را نیاز داریم. وی چندی پیش 
اعالم کرد: هم اکنون با کاهش ذخایر خون استان مواجه 
نیازمندان  کمک  به  همیشه  که  مردم  چنانچه  و  هستیم 
اند، به فکر نیازمندان باشند و اهدای خون  به خون آمده 
کنند،  مراجعه  و  دانسته  مهم  و  ضروری  کارهای  جزو  را 
نیازمندان به خون، دغدغه  این کاهش جبران می شود و 
کمبود خون را نخواهند داشت. با توجه به ایام پایانی سال 
ایام  این  به دلیل مشغله های کاری در  اینکه هر ساله،  و 
استان  سراسر  خون  انتقال  های  پایگاه  به  مراجعه  کاهش 
و  تعطیلی  دلیل  به  نیز  نوروزی  تعطیالت  در  دارد.  وجود 
سفرهایی که ممکن است انجام شود )که امیدواریم در ایام 
شدیدتری  خون  اهدای  کاهش  با  نیفتد(  اتفاق  این  کرونا 
های  فرآورده  و  خون  مصرف  اینکه  ضمن  هستیم  مواجه 
متاسفانه  و همچنین  اعمال جراحی  انجام  دلیل  به  خونی 
حال حاضر  در  است.  بیشتر  تعطیالت  در  تصادفات  حجم 
شاهد کاهش مراجعین برای اهدای خون و به تبع آن شاهد 
کرونا  بحران  و  هستیم  کرمان  استان  خون  ذخایر  کاهش 

مزید بر علت شده و کاهش اهداء شدیدتر است. هم اکنون 
با کاهش ذخایر خون استان مواجه هستیم و چنانچه مردم 
به فکر  اند،  نیازمندان به خون آمده  که همیشه به کمک 
نیازمندان باشند و اهدای خون را جزو کارهای ضروری و 

مهم دانسته و مراجعه کنند، این کاهش جبران می شود و 
نیازمندان به خون، دغدغه کمبود خون را نخواهند داشت. 
از همه هم استانی ها درخواست داریم در این ایام با مراجعه 
اقدام  اهدای خون  به  نسبت  استان  پایگاه های سراسر  به 

کنند تا کاهش ذخایر استان جبران شود به ویژه در گروه 
خونی »o او«

پایگاه  در  گفت:  خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  وی 
های انتقال خون پروتکل های بهداشتی کامال رعایت می 
شود و وسایل معاینه ضدعفونی می شود و در صورتی که 
فردی کوچکترین عالمت از هر بیماری داشته باشد، اجازه 
اهدای خون پیدا نمی کند لذا اهداکنندگان نگران ابتال به 
کرونا در پایگاه ها نباشند. از تمامی کسانی که بهبودیافته 
گذشته،  آنها  بهبودی  از  روز   28 و  هستند  کرونا  ویروس 
درخواست داریم با مراجعه به پایگاه های انتقال خون در 
استان، پالسما اهدا کنند زیرا ثابت شده در پالسمای خون 
این افراد آنتی ویروس کرونا وجود دارد و با تزریق پالسما 
این  بهبودی  روند  به  توان  می  کرونا،  بستری  بیماران  به 

بیماران کمک کرد«
با توجه به این آمارها و این اطالعیه ها چند روزی است 
که کمپین های مدنی و مذهبی نیز برای دعوت از مردم 
مدنی،  فعاالن  و  است  شده  اندازی  راه  خون  اهدای  برای 
و  تشویق  ارزشمند  بسیار  عمل  این  انجام  برای  را  مردم 
همین  در  نیز  امروز«  »کرمان  روزنامه  کنند.  می  ترغیب 
راستا از همراهان همیشگی خود دعوت می کند که در این 
کمپین های مهم شرکت کرده تا با اهدای عصاره زندگی 

جان هم استانی ها و همشهریان خود را نجات دهیم.

یک متخصص بیماری های داخلی با بیان اینکه ممکن است بخشی از حجم 
ریه ای که تخریب شده، ترمیم نشود، مطرح کرد: به بیماران مبتال به کرونا با 
عالئم شدید توصیه می شود برای انجام فعالیت های ورزشی در طول بیماری یا 

پس از بهبودی حتماً با پزشک معالج خود مشورت کنند.
دکتر حمیدرضا امیرذهنی، با اشاره به اینکه هر بیمار مبتال به کووید ۱۹ بسته 
به شرایط بیماری، نیازمند توصیه خاصی برای انجام فعالیت های ورزشی است، 
افراد مبتال به نوع خفیف بیماری کرونا که درگیری ریوی زیادی  اظهار کرد: 
ندارند، می توانند به فعالیت های روزمره خود طی دوران قرنطینه ادامه دهند 
و یا در محل قرنطینه پیاده روی کنند اما فعالیت های سنگین و شدید که با 

ایجاد خستگی در بیمار همراه است، توصیه نمی شود.
امیرذهنی ادامه داد: این بیماران پس از بهبودی می توانند میزان فعالیت های 
ورزشی خود را افزایش دهند؛ به طور مثال دوچرخه سواری، دویدن و یا هر 

ورزش هوازی برای این افراد پس از بهبودی منعی ندارد.
وی به بیماران مبتال به کرونا با عالئم شدیدتر اشاره و خاطرنشان کرد: ترمیم 
بافت ریه در افرادی با عالئم شدید بیماری، حداقل یک ماه و نیم تا سه ماه 
زمان می برد و در موارد شدیدتر، ممکن است بخشی از حجم ریه ای که تخریب 

شده، ترمیم نشود.
امیرذهنی با بیان اینکه ۶۰ درصد ریه برای تنفس طبیعی و بدون تنگی نفس 

نیاز  به  برود، بسته  باالتر  بدن  فعالیت  کفایت می کند، گفت: هر چه سطح 
بدن و شدت فعالیت، بخش یا تمامی ۴۰ درصد باقیمانده ریه باید به کمک ۶۰ 
درصد دیگر بیاید پس هر چه شدت درگیری ریه در بیمار مبتال به کووید ۱۹ 
شدیدتر باشد، احتمال بروز تنگی نفس یا اُفت سطح اکسیژن افزایش می یابد.

این متخصص بیماری های داخلی تأکید کرد: این اُفت اکسیژن و فشار وارد 
با  بنابراین به بیماران مبتال به کرونا  ایجاد می کند  شده به بدن، عوارضی را 
عالئم شدید، توصیه می شود برای انجام فعالیت های ورزشی در طول بیماری 

یا پس از بهبودی حتماً با پزشک معالج خود مشورت کنند.
و  به زندگی عادی  بازگشت  برای  به کرونا  بیماران مبتال  لزوم تالش  به  وی 
جلوگیری از بی تحرکی اشاره و تصریح کرد: این افراد باید هر چه سریع تر با 
افزایش فعالیت های بدنی به زندگی عادی برگردند اما میزان این فعالیت بسته 

به شدت بیماری در فرد باید توسط پزشک معالج تعیین شود.
امیرذهنی با بیان اینکه هیچ تفاوتی در توصیه های ورزشی به افراد مبتال به 
کووید ۱۹ با نوع جهش یافته و یا انگلیسی آن نیست، گفت: تا این لحظه هیچ 
شواهدی مبنی بر شدیدتر بودن عالئم یا تفاوت بالینی جدی بین نوع جهش 
یافته این ویروس با سوش وحشی ووهان گزارش نشده و بیشترین نگرانی ما 
افزایش تعداد مراجعات بیمارستانی است که سبب افزایش عوارض در بیمارانی 

خواهد شد که ممکن است دیرتر به بخش مراقبت های ویژه برسند.

 ۵۰ حدود  می دهد  نشان  جدید  مطالعه  یک  نتایج 
درصد از بیمارانی که به دلیل ابتال به کووید۱۹- شدید در 
بیمارستان بستری شده اند دارای سطوح افزایش یافته ای از 
پروتئینی به نام »تروپونین« هستند که به قلب آنها آسیب 

می زند. 
التهاب عضله قلب )میوکاردیت(، زخم  این آسیب شامل 
یا مرگ بافت قلب )انفارکتوس(، محدودیت خون رسانی به 

قلب )ایسکمی( و ترکیب هر سه عالیم است.

بر  و  لندن  کالج  دانشگاه  محققان  توسط  که  مطالعه  این 
روی ۱۴8 بیمار مبتال به کووید۱۹- در ۶ بیمارستان لندن 
انجام شد، بزرگ ترین مطالعه ای است که تا کنون بهبودی 
بیماران کرونایی را که دارای سطوح باالی تروپونین هستند، 
نشان  خون  در  تروپونین  باالی  سطوح  کند؛  می  بررسی 

دهنده بروز یک مشکل احتمالی در قلب است.
قلب  که عضله  ترشح می شود  در خون  زمانی  تروپونین 
زمانی  پروتئین  این  یافته  افزایش  بیند. سطوح  می  آسیب 

التهابی در  یا  بروز می کند که یک رگ مسدود می شود 
قلب وجود داشته باشد. 

بسیاری از بیمارانی که به دلیل ابتال به کرونای شدید در 
بیمارستان بستری می شوند در مرحله بحرانی این بیماری 
یعنی زمانی که بدن دچار واکنش ایمنی اغراق آمیز سیستم 
یافته  افزایش  از سطوح  به عفونت می شود،  ایمنی نسبت 
این مطالعه  در  بیماران  تمام  برخوردار می شود.  تروپونین 
بیماران  این  تروپونین هستند.  یافته  افزایش  دارای سطوح 

پس از ترخیص از بیمارستان، با اسکن ام. آر. آی قلب مورد 
آنها  در  آسیب  این  میزان  و  علل  تا  گرفتند  قرار  پیگیری 

بررسی شود.
پروفسور ماریانا فونتانا استاد قلب و عروق در دانشگاه کالج 
مشاور  کول  گراهام  دکتر  با  همراه  که  انگلیس(  )در  لندن 
قلب و عروق در »کالج امپریال لندن« ریاست این تحقیق 
بروز  با  تروپونین  افزایش سطح  داشتند، گفت:  عهده  بر  را 

عواقب بدتر در بیماران کووید۱۹- همراه است.

وی افزود: بیماران مبتال به کووید ۱۹ غالباً دارای مشکالت 
سالمتی مرتبط با قلب از جمله دیابت، فشار خون باال و چاقی 
هستند. در جریان عفونت شدید کووید ۱۹، قلب نیز ممکن 
است مستقیماً تحت تأثیر قرار گیرد. روشن کردن این موضوع 
که قلب چگونه آسیب می بیند دشوار است اما اسکن های ام. 
آر. آی قلب الگوهای مختلفی از آسیب را نشان می دهند که 
و  ارائه دهیم  تری  قادر می سازد تشخیص های دقیق  را  ما 

درمان های موثرتری را تجویز کنیم.


