
 گروه های خونی A و O برای اهدای خون 
مراجعه کنند؛

بحران کمبود خون 
در استان کرمان

مدیرکل  جامعه:  گروه 
از  استان کرمان  انتقال خون 
بحران کمبود خون در استان 
کمبود  که  گفت  و  داد  خبر 
 O و    A گروه های  در  خون 

جدی است.
وجود  با  وی،  گفته ی  به 
تاالسمی  بیمار   500 و  هزار 
در استان که مصرف کننده ی 
نیز  و  هستند  خون  دائمی 

وقوع تصادفات و عمل های جراحی، نیاز به خون یک نیاز مستمر 
و دائمی است.

با  آبان ماه  ایرج شکوهی، شنبه ۲۲  کرمان،  تسنیم  گزارش  به 
بیان اینکه در این ایام در استان کرمان با بحران کمبود خون مواجه 
هستیم، اظهار کرد: »آغاز فصل سرما و کوتاه شدن روزها از سویی و 
شیوع ویروس کرونا و باور نادرست کاهش ایمنی بدن با اهدای خون 

از سوی دیگر به این مسئله دامن زده است«.
وی با اشاره به اینکه در تمامی گروه های خونی به ویژه گروه 
انتقال خون در  پایگاه  افزود: »پنج  خونی A و O  کمبود داریم، 
استان کرمان داریم که همه روزه آماده ی دریافت خون اهداکنندگان 

هستند«.
وی با اشاره به این که واکسیناسیون کرونا باعث کاهش اهدای 
خون شده است، توضیح داد: »برخی از واکسن ها براساس مکانیسم 
اثرشان باعث یک معافیت موقت بری اهدای خون می شوند، کسانی 
هفته  دو  تا  می کنند  تزریق  آسترازنکا  و  اسپوتنیک  واکسن  که 

نمی توانند اهدای خون داشته باشند«.
شکوهی بیان کرد: »بقیه ی واکسن ها از جمله واکسن سینوفارم، 
برکت و باهارات هندی به واسطه ی مکانیسم اثرشان که یک ویروس 

غیرفعال است، هیچ منعی برای اهدای خون ندارند«.
به کرونا مبتال شدند ۲8 روز پس  داد: »افرادی که  ادامه  وی 
از بهبودی می توانند برای اهدای خون به پایگاه های اهدای خون 

سراسر استان مراجعه کنند«.
 

از ابتدای دی ماه در کرمان؛
دفترچه های بیمه سالمت و 

تامین اجتماعی حذف می شود
علوم پزشکی  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون  جامعه:  گروه 
اصلی  بیمه ی  دو  در  حداقل  دی ماه  اول  از  این که  بیان  با  کرمان 
حذف  درمان  چرخه ی  از  بیمه  دفاتر  اجتماعی،  تامین  و  سالمت 
می شوند، بیان کرد: »پزشکان می توانند از طریق رایانه یا گوشی 
تلفن همراه، نسخه ی بیماران را وارد سامانه کنند و بیمار بعد از 
مراجعه به داروخانه می تواند بدون ارائه ی دفتر بیمه و نسخه، داروی 

تجویز شده را دریافت کند«.
 ۲3 یکشنبه  پرداختی،  عباس  دکتر  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
آبان ماه با بیان این که استان کرمان در حوزه ی بیمه سالمت پایلوت 
اجرای طرح حذف دفترچه ی بیمه و نسخه نویسی الکترونیک است، 
اجرا  باید  و  است  بیمه ها  تمام  به  تعمیم  قابل  طرح  »این  افزود: 
شود به طوری که بیمه نیروهای مسلح نیز به زودی به این عرصه 

می پیوندد«.
نسخه نویسی  چرخه ی  در  تکمیلی  »بیمه های  داد:  ادامه  وی 
الکترونیک بسیار عقب هستند و این یک معضل است زیرا ارتباط 
بین بیمه ها، بسیاری از واحدها ازجمله واحدهای درمانی، داروخانه ها 

و مطلب ها را درگیر کرده است«.
علوم پزشکی کرمان گفت:  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
»با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک امکان نسخه نویسی توسط 
پزشکان خارج از مطب و بدون وجود دفترچه ی بیمه حتی از طریق 
تلفن همراه ممکن است زیرا این سامانه طوری طراحی شده که 
روی تلفن های همراه نیز باز می شود و بعد از درج دارو در پرونده ی 
سالمت بیمار، فرد می تواند داروی خود را از داروخانه دریافت کند«.

نسخه نویسی  طرح  اجرای  زمینه ی  »در  کرد:  تاکید  وی 
الکترونیک، بخشی که مربوط به بیمه ی سالمت بوده انجام شده اما 
بخش هایی که مربوط به سایر نهادها است مانند زیرساخت اینترنت، 

انجام نشده است«.
برخی  برای  تکنولوژی  موج  با  شدن  »همراه  افزود:  پرداختی 
از  باید  افراد  این  لذا  است  و خسته کننده  قدیمی دشوار  پزشکان 

منشی برای نوشتن نسخ به صورت الکترونیک بهره ببرند«.
الکترونیک بر خالف تصور  اینکه نسخه نویسی  به  با اشاره  وی 
برخی پزشکان قصد جایگزین شدن ویزیت بیماران توسط پزشک 
در  دارویی  تداخالت  از  می تواند  طرح  »این  شد:  یادآور  ندارد،  را 
مورد بیمارانی که بیماری های متعدد دارند و همچنین تکرار بی مورد 

داروها جلوگیری کند«. 

اختالفات شخصی رنگ خون گرفت؛
مرد جیرفتی با ضربات چاقو 

به قتل رسید
گروه جامعه: جوان ۲۹ ساله ای که با وارد کردن ضربات چاقو به 
سر و گردن مرد 33 ساله ی جیرفتی اورا به قتل رسانده و متواری 
شده بود در کمتر از ۲۴ ساعت، توسط ماموران پلیس دستگیر شد.

و  شواهد  این که  بیان  با  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مستندات پلیس حاکی از آن است که این قتل با برنامه ریزی قبلی 
انجام شده، گفت که متهم انگیزه ی خود از ارتکاب قتل را اختالفات 

شخصی بیان کرده است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا محمدرضایی بیان 
کرد: »ساعت ۴8: ۱۶ روز ۲3 آبان ماه گزارش یک فقره قتل در 
یکی از محالت جیرفت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 اعالم شد 
و دقایقی بعد ماموران کالنتری ۱۲ شهید بهشتی در محل حاضر 

شدند«.
اولیه  بررسی های  و  محل  در  ماموران  حضور  »با  افزود:  وی   
مشخص شد مردی33 ساله، بر اثر ضربات چاقو از ناحیه ی سر و 

گردن به قتل رسیده است«.
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت ادامه داد: »ماموران پلیس 
در  پلیسی، سرنخ هایی  اقدامات خاص  و  بررسی صحنه  با  آگاهی 
را در  آوردند و دستگیری وی  به دست  خصوص شناسایی متهم 

دستور کار قرار دادند«.
وی گفت: »با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، مخفیگاه 
متهم ۲۹ ساله در یکی از شهرک های مسکونی بندرعباس شناسایی 
و کمتر از ۲۴ ساعت وی دستگیر و به مقر پلیس آگاهی جیرفت 
منتقل شد«. محمدرضایی خاطرنشان کرد: »شواهد و مستندات 
پلیس حاکی از آن است که این قتل با برنامه ریزی قبلی انجام شده 
و متهم نیز انگیزه ی خود از ارتکاب این قتل را اختالفات شخصی 

بیان کرده است«. 

زواِل  به  رو  پشت باِم  از  تصاویری  ارسال 
میراث  محترم  مدیرکل  برای  مشتاقیه، 
صادقانه ی  و  صمیمانه  پاسخ  و  فرهنگی 
افراد و  بر عدم همکاری برخی  ایشان، دائر 
دل نوشته  این  تا  داشت  آن  بر  مرا  نهادها، 
اکید  دستورِ  صدوِر  تا  باشد  کنم،  تقدیم  را 
جنابعالی، گره گشای دشواری های عدیده ای 
میراث  پهنه ی  بر  تأسف  کمال  با  که  گردد 

فرهنگی، چنگ انداخته اند.
پیش از این یادآور می شوم که کثرت آثار 
تاریخی و قلّت اعتبار اختصاصی و عدم آگاهی 
برخی میراث ناشناسان، کالف سردرگمی به 
مدیرکل  »فعالی«  نه  تنها  که  آورده  وجود 
فّعال کنونی، بلکه هیچ مدیر توانای دیگری 
به تنهایی از عهده ی گشودن آن بر نمی آید . 
در گذشته و در طول پنجاه سال تجربه ی 
مواریث  و  تاریخی  آثار  پهنه ی  در  اینجانب 
و  شدت  کمی  با  و  ـ  همواره  نیز،  فرهنگی 
اّما  است،  بوده  بدین گونه  وضع  ـ  ضعف 
این مخمصه در  از  برون رفت  برای  راه هایی 
و  مؤثر  بسیار  بعضاً  که  می شد  گرفته  نظر 
کارساز بود. به عنوان نمونه، در دهه ی شصت 
مجموعه های:  در  زیادی  آشفتگی های  که 
آستانه  ی ماهان، مقبره ی مالبمانعلی، مسجد 
ملک، مقبره ی سّید علویه و ... دوستداراِن آثاِر 
تاریخی را پریشان حال کرده بود، به دستور 
با  فرهنگی،  میراث  شورای  وقت،  استاندار 
تمام قدرت و قّوت، وارد صحنه شد و با یاری 
و  دل سوز  مقبول،  از شخصیت های  جستن 
آگاهی چون شادروان ها »آیت اهلل حقیقی« و 
»حاج سیدجواد نیشابوری« و نیز دل آگاهانی 
چون »مهندس اسالم پناه« و شادروان »حاج 
ماهانه ی  تشکیل   و  محرابی«  غالمحسین 
جامع،  مسجد  در  فرهنگی  میراث  شورای 

اینجانب  بسته گشود.  کارهای  از  گره  ده ها 
نیز افتخار »دبیری« این شورا را داشتم.

بود  جلسات  همین  برگزاری  جریان  در 
که:

مشکل  معّوض،  زمین  واگذاری  با  ـ 
و  شد  حل  راجی  مالبمانعلی  مقبره ی 

بازسازی آن انجام گردید .
ملک  مسجد  از  قسمت هایی  بازسازی  ـ 
صفه ی  سردر  ارزشمند  کتیبه ی  و  انجام 

غربی، بازنمایی شد.
اجناس  و  راه اندازی  هرندی  موزه  ـ 
و  خریداری  »گلسرخی«  شادروان  عتیقه ی 

به موزه اهدا شد.
ناظم االسالم  و  علویّه  سید  مقبره ی  ـ 
نجات  حتمی  ویرانی  از  و  بازسازی  کرمانی 

یافت.
و  قدس رضوی  آستان  همکاری  با  ـ 
»دستوری«،  صاحبدل  تاجر  مساعدت 
صورت  به  و  احیا  گلشن  کاروانسرای 

آبرومندی درآمد.
ـ خانه ی محل سکونت لطفعلی خان زند، 
به نام خانه ی لطفعلی خان یا لطفی به مبلغ 
50 میلیون تومان از مرحوم ماشاءاهلل لطفی 

خریداری گردید.

ـ و ... حتی بیاد دارم، به دستور استاندار 
مالی  منابع  تهیه ی  مأمور  اینجانب  محترم، 
فرریخته ی  گلدسته های  بازسازی  برای 
آستانه ی ماهان شدم که در آن زمان، ضمن 
در  نوربخش«  »دکتر  شادروان  با  تماس 
انگلیس، مبلغ ۱0 میلیون تومان به حواله ی 
شادروان »محمد دهش« در اختیارمان قرار 

گرفت و گلدسته ها بازسازی گردیدند.
و چنین است که مجدداً یادآور می شوم، 
عدیده ی  دشواری های  به  تن  و  نشستن 
بلکه  نمی گشاید،  گرهی  سپردن،  کنونی 
روزبه روز بر وسعت ویرانی و تراکم دشواری ها 
افزوده شده و ما را با ندامت همیشگی روبه رو 

خواهد ساخت.
مواریث  و  تاریخی  آثار  که  نبریم  یاد  از 
فرهنگی، بناهای چند ده و چند صد ساله ای 
هستند که در رهگذر این عمر بلند، جانشان 
اندک  به  عمرشان  چراغ  و  شده  فرسوده 
نسیمی بند است. از سوی دیگر، دل سوزانی 
دهند،  یاری  راه  این  در  را  ما  بتوانند  که 
از  یکی  که  اخیر  مورد  همین  نیستند.  کم 
از  عکس هایی  اندوه،  و  اشک  با  شهروندان، 
برایمان  را  مشتاقیه  آشفته حال  پشت بام 
می فرستد و طلب کمک می کند، یکی از این 

نمونه هاست.
به جز این، هر روز چندین نفر با حضور 
در مرکز کرمان شناسی و به تصور این که ما 
را دستی در بدن است و توان اجرایی داریم، 
درخواست کمک می کنند. دیروز، خانمی به 
وضعیت  از  مرکز،  در  حضور  با  اوحدی  نام 
»صالح  یا  »جر«  کاروانسرای  اسفبار  بسیار 
ناظر« در بازار کفاش ها می گفت، و دل سوزی 
تا آنجا بود که می پرسید: چگونه ممکن  او 
کنم  پیدا  را  بنا  این  مالکین  یا  مالک  است 
بیابم؟ مراجعه کننده ی  برای آن  و راه حلی 
حاج  »کاروانسرای  خرابی های  از  دیگری 
و  داشت  شکایت  چهارسوق  در  مهدی« 
پیدا  را  مالکان  بیایید  که  می کرد  التماس 
کنیم و با کارسازی مبلغی به عنوان وام، از 
مرگ این اثر خاطره ساز و تاریخی، جلوگیری 

نماییم.
بر این اساس، آیا جفا نیست که از این  
دل سوزی های  و  امکانات  و  پتانسیل  همه 
کنونی بهره نبریم؟ حسن ختام این که، تقاضا 
دارم دستور فرمایید هرچه سریع تر، شورای 
و  مشخص  آن  اعضای  که  فرهنگی  میراث 
تأسف،  کمال  با  و  است  موجود  کارنامه  اش 
به   شاید  و  مانده  بالتشکیل  سال هاست 
روی هم  عرصه،  این  در  همین، دشواری ها 
تلمبار گردیده، دوباره راه اندازی و هر ماه یک 
جلسه برگزار، با مروری بر دشواری ها راه حل 

بایسته جست وجو| شود. 
زیرا باز هم یادآور می شوم که یک دست 
صدا ندارد و میراث فرهنگی به تنهایی قادر 
به پرداختن همه ی موضوعات ریز و درشت 

این مقوله ی گرانبها نیست. 
از  تلی  و  می گشاییم  چشم  تا  مبادا 
اندرز  می بینیم،  خود  روبه روی  را  ویرانی ها 
حضرت موالنا ما را بیازارد که فرمود: »عاقلی 
آن کو  وای   / نیست  بیش  پیش بینی  جز 

عاقبت اندیش نیست«. 

کرمان  فتح آباد«  »باغ  جامعه:  گروه 
است  قاجار  دوران  از  ارزشمند  یادگاری 
توسط  قمری  هجری   ۱۲55 سال  که 
فضل علی  خان بیگلربیگی از حاکمان کرمان 

ساخته شده است.
در این اثر تاریخی که با وجود ثبت ملی، 
سال ها مورد بی توجهی قرار گرفته بود پس 
از بازسازی و مرمت، در مردادماه سال ۹۴ به 

روی گردشگران و عالقه مندان گشوده شد.
نکشید  طول  چندان  باغ  این  رونق  اما 
بار  تا  بر علت شد  مزید  کرونا هم  و شیوع 
دیگر سکوت و خاموشی بر این عمارت سایه 

افکند. 
»محمد لطیف کار«، روزنامه نگار با انتشار 
متنی در صفحه ی اینستاگرام خود، از رونق 
مجدد باغ فتح آباد با حضور گردشگران خبر 
داده و حال و هوای باغ در روزهای پاییزی 
ادامه  در  که  است،  کشیده  تصویر  به  را 

می خوانید:
»امروز عصر در یک هوای دلکش پاییزی، 
بعد از مدت ها به باغ فتح آباد سر زدم. حال 
تازه  و  تر  پیدا کردم، چون همه چیز  خوبی 
و  شاداب،  درخت ها  بود.  تمیز  و  جذاب  و 
آب نماها لطافت خاصی به باغ بخشیده بودند. 

گروه موسیقی به راه بود، و کافه و رستوران 
گردشگران  از  تا  بود  شده  دایر  دوباره  باغ 
در  مهمی  اتفاق  بود  معلوم  کنند.  پذیرایی 

مدیریت باغ رخ داده است.
راست اش در دو سه سال گذشته به دلیل 
بود،  کرده  پیدا  این جا  که  سامانی  و  بی سر 
خیلی کم آمده ام. هر بار هم  آمدم پشیمان 
و  زیبا  باغ  این  و غصه خوردم، چون  شدم، 
با هزینه ی بسیار  تاریخی دوره ی قاجار که 
زیادی مرمت شده، این طور به حال خود رها 
شده بود.  حتی یک بار وقتی دو مهمانم را 
را  آن  و عظمت  زیبایی  تا  بردم  باغ  این  به 

وضعیت  از  می گویم  بی تعارف  بدهم،  نشان 
و  شدم  شرمنده  باغ  خلوتی  و  افول  به  رو 
در همین صفحه ی اینستاگرام نوشتم: »در 
تمام  نیست.  گردشگر  منتظر  کسی  این جا 
آب نماهای باغ خشک خشک بود. رستوران 
نه تنها تعطیل بود که از آب معدنی و دمنوش 
هم خبری نبود. آالچیق های زیبا و پر تعداد 
معرض  در  خود،  مطلق  تنهایی  در  نیز  باغ 

تخریب بودند«.
به نظر من، جزو  باغ  این  مرمت  و  احیاء 
استاندار  رزم حسینی،  آقای  خوب  اقدامات 
پیشین کرمان است. اگرچه برخی اهل نظر 

کیفیت مرمت را تایید نمی کنند، و درست 
تا  که  نکنیم،  فراموش  اما  می گویند،  هم 
همین چند سال پیش، این بنای تاریخی به 
که  می رفت  و  بود،  شده  تبدیل  ویرانه  یک 

به طور کلی از روی زمین محو شود.
یادم هست اوایلی که باغ به بهره برداری 
رسید، حتی این صحبت به میان آمده بود 
که این باغ می تواند با باغ شازده در ماهان 
رقابت کند. اوایل کار هم تا حدودی خوب 
اداره می شد، و هر روز عده ی نسبتا زیادی 

گردشگر را پذیرا بود.
گشت وگذار در باغ فتح آباد یا بیگلربیگی 
هیچ وقت تکراری نیست. هر موقع از روز یا 
شب سر بزنید، همچنان دل انگیز و روح نواز 
طبیعت  با  باغ  معماری  درهم آمیزی  است. 
دور و نزدیک این بنای تاریخی، حس  و حال 

عجیبی دارد. 
دوازده  در  که  باغ  این  کالم،  یک  در   
شهر  حاشیه ی  در  و  کرمان  کیلومتری 
به  می تواند  دارد،  قرار  اختیارآباد  کوچک 
یک برند مهم گردشگری برای کرمان تبدیل 
بشود. اما برای این که به این مرحله برسد، 
نهادهای متولی باید دست از پشتیبانی خود 

برندارند. باید منتظر ماند و دید!«. 

مدیریت  دفتر  معاون  جامعه:  گروه 
با  بهداشت  وزارت  غیرواگیر  بیماری های 
بیان این که بر اساس آمار منتشر شده از 
آخرین مطالعه ی کشوری در سال ۱3۹5، 
باالی ۲5  به ۱۱ درصد جمعیت  نزدیک 
به  مبتال  نفر،  میلیون   5.5 حدود  سال، 
دیابت بودند، گفت: »از این آمار ۱0 درصد 
تشکیل  زنان  را  درصد  و ۱۱.5  مردان  را 

می دهند«.
ارائه شده  آمار  این که  بر  تاکید  با  وی 
مربوط به پیش از پاندمی کووید۱۹ است، 
گفت که پیش بینی  می شود شیوع دیابت 

در سال های پیش رو افزایش می یابد.
علیرضا  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
کرد:  بیان  آبان ماه،   یکشنبه ۲3  مهدوی، 
آبان   ۲8 تا   ۲۲ از  دیابت  ملی  »هفته ی 
با شعار »مراقبت دیابت ، امروز بیشتر از 

همیشه« برگزار می شود«.
اطالعات  سطح  »باالبردن  افزود:  وی 
و آگاهی همه ی مردم دنیا از این بیماری 
شایع، هدف مهم روز جهانی دیابت است«.

بیمار  نوع  دو  این که  به  اشاره  با  وی 
نوع  »دیابت  گفت:  دارد،  وجود  دیابتی 
دیده  نوجوانان  و  کودکان  در  بیشتر  یک 
دیگر  بدن  دیابت،  نوع  این  در  می شود. 
نتیجه  در  و  نمی کند  تولید  انسولین 
که  اول دچار می شود  نوع  دیابت  به  فرد 
به  اقدام  خود  حیات  ادامه ی  برای  باید 
ادراری،  انسولین کند. تشنگی، پر  تزریق 
پرخوری، کاهش وزن ناگهانی و ... از عالئم 

دیابت نوع یک است«.
بیماری های  مدیریت  دفتر  معاون 
غیرواگیر وزارت بهداشت، درباره ی دیابت 
نوع دوم توضیح داد: »در نوع دوم دیابت، 
میزان انسولین در بدن کاهش یافته و یا 
باال  انسولین  به  بدن  سلول های  مقاومت 

دلیل  به  دیابت  از  نوع  این  است.  رفته 
کاهش اندک اندک انسولین در بدن و به 
مرور زمان، بدون عالئم بوده و بدن خود 
را با شرایط ایجاد شده وفق می دهد و با 
گذر زمان و افزایش سن، میزان انسولین 
در  بعد  به  سالگی  از 30  و  یافته  کاهش 

افراد شناسایی می شود«.
دیابت،  به  مبتالیان  آمار  درباره ی  وی 
دیابت  به  مبتالیان  »تعداد  داد:  ادامه 
 ۴۶3 از  بیش   ۲0۱۹ سال  در  جهان  در 
میلیون بوده است. طبق آمار جدیدی که 
اخیرا   IDF_دیابت بین المللی  فدراسیون 
اعالم کرده است و در نیمه ی دوم آذرماه 
در دهمین ویرایش اطلس دیابت منتشر 
خواهد شد در سال ۲0۲۱ تعداد بیماران 
نفر  میلیون  مرز 53۷  از  دیابت  به  مبتال 
تعداد  متاسفانه  طرفی  از  است.  گذشته 
در  که  دیابت  از  ناشی  ساالنه ی  مرگ 
نفر  میلیون   ۴.5 به  قریب   ۲0۱۹ سال 
هزار   ۷00 و  میلیون   ۶ به  اکنون  بوده 
بر  تاکید  با  مهدوی  است«.  رسیده  نفر 
این که طی سال های اخیر افزایش شیوع 
بیماری دیابت در جهان، این بیماری را به 
بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده است، 

اظهار کرد: »هزینه های دیابت در جهان از 
مرز ۹۶۶ میلیارد دالر گذشته است و هر 5 
ثانیه یک نفر به دلیل دیابت یا عوارض آن 
فوت می شود. طبق یک مطالعه که چند 
ساالنه ی  هزینه های  انجام شد  قبل  سال 
دالر  میلیارد   3.۷8 کشورمان  در  دیابت 

برآورد شده است«.
بر  نیز  ما  کشور  »در  داد:  ادامه  وی 
اساس آمار منتشر شده از آخرین مطالعه 
 ۱۱ به  نزدیک   ۱3۹5 سال  در  کشوری 
به  مبتال  سال  باالی ۲5  جمعیت  درصد 
دیابت بودند ) حدودا 5.5 میلیون نفر( که 
دیابت  به  افراد مبتال  تعداد  میان  این  در 
مبتالیان  از  توجه تر  قابل  بسیار  دو  نوع 
به دیابت نوع یک است. از آمار یاد شده 
۱0 درصد را مردان و ۱۱.5 درصد را زنان 
تشکیل می دهند. آمار ارائه شده مربوط به 
پیش از پاندمی کووید۱۹ است؛ در حال 
حاضر برآورد و پیش بینی های ما این است 
رو  پیش  سال های  در  دیابت  شیوع  که 

افزایش می یابد«.
شناسایی  اهمیت  بر  تاکید  با  مهدوی 
درصد  کرد: »حدود ۷5  تصریح  بیماران، 
هستند.  مطلع  خود  بیماری  از  مبتالیان 

و  وضعیت  افراد  شناسایی  مورد  در 
برای  هم  مردم  و  داریم  خوبی  امکانات 
مراجعه می کنند. موضوعی که  شناسایی 
دیابتی  پره  افراد  می شود  نگرانی  سبب 
نه  قندخونشان  که  یعنی کسانی  هستند 
در محدوده ی بیماران است و نه می توان 
گفت کامال سالم هستند؛ در واقع ممکن 
رخ دهد  آن ها  برای  دیابت  عوارض  است 
و این ها دیابتی های آینده ما هستند. این 
نقطه دقیقا جایی است که باید ورود کرده 
افراد  دهیم.  انجام  را  مقتضی  اقدامات  و 
دچار پره دیابت با کاهش وزن بدن و انجام 
بدنشان  متابولیسم  منظم  بدنی  فعالیت 
بهتر عمل می کند و جذب انسولین توسط 
دقیقه   ۱50 می یابد.  افزایش  سلول ها 
 5 تا   3 در  متوسط  شدت  بدنی  فعالیت 
افراد الزم  این  برای  نوبت در طول هفته 

است«.
وی با اشاره به تعریف اصطالحی جدید 
»در  کرد:  بیان  دیابت،  بیماری  درباره ی 
نام  به  دیابت چیزی  بیماری مزمن  مورد 
درمان نداریم و تنها مراقبت ارائه می شود. 
شود  دو  نوع  دیابت  به  مبتال  که  کسی 
دیابتی می ماند؛ اما کسانی که در روزهای 
نخست ابتال هستند اگر مداخالتی مانند 
جدی  را  بدنی  فعالیت  و  وزن  کاهش 
بگیرند، در بسیاری از موارد حالشان خوب 
اساس  بر  می یابند.  بهبود  و  بود  خواهد 
مطالعات صورت گرفته برای تعداد زیادی 
از افراد که بیماری هنوز چندان در بدنشان 
مستقر نشده است، می توان ابتال به دیابت 
 ۱۱ بین  شده  ذکر  اقدامات  با  را  دو  نوع 
متاسفانه  انداخت.  تعویق  به  سال   ۱5 تا 
بدون  و  آرام  غیرواگیر  بیماری های  چون 
عالمت رشد می کنند کسی آن ها را جدی 

نمی گیرد«. 

معاونت  سرپرست  اقتصاد:  گروه 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان 
تبصره ی ۱8  اعتبارات  این که  بر  تاکید  با 
اشتغال  حوزه ی  اعتبارات  اصلی  شاکله ی 
هستند، از جذب نشدن این اعتبارات در 
و  داد  خبر  استان  شهرستان های  برخی 
گفت که برخی فرمانداران و دستگاه های 
مربوطه  حتی لیست متقاضیان تسهیالت 

اشتغال را هم ارسال نکرده اند.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
استانداری کرمان، حسین مهرابی، یکشنبه 
جلسه ی  شانزدهمین  در  آبان ماه   ۲3
ویژه ی  کارآفرینی  و  اشتغال  کاری  گروه 
بیان  کرمان  استان  شرقی  شهرستان های 
به  کرمان  استان  »شهرستان های  کرد: 
تقسیم شده اند که منطقه ی  هفت دسته 
بم،  شرقی  شهرستان  چهار  شامل  چهار، 
ایجاد  که  است  ریگان  و  فهرج  نرماشیر، 
اشتغال در چهار شهرستان شرقی استان 

کرمان از متوسط استان هم باالتر است«.
از  اشتغال  ایجاد  افزود: »در بحث  وی 
کرمان،  استان  بین شهرستان های شرقی 
مطلوب تری  وضعیت  از  بم  شهرستان 
برخوردار است که انتظار می رود به عنوان 
جلسات  شهرستان،  چهار  این  مادر 
تا  کنند  برگزار  بیشتری  هم افزایی  و 
بحث  در  کرمان  استان  در  مثبتی  اثر 

اشتغال زایی ایجاد شود«.
امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
داد:  ادامه  کرمان  استانداری  اقتصادی 
اقتصاد،  حوزه ی  مهم  مسایل  از  »یکی 
ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان است که 
این باره هدف گذاری  استان در  اقتصاد  در 
در  اشتغال  هزار  گردید ۴3  مقرر  و  شده 
دستگاه ها و ۱۲ هزار اشتغال هم از طریق 
ایجاد  رسالت  بانک  و  نمایندگان  مجمع 
شود«. وی خاطرنشان کرد: »اگر بخواهیم 
و  آمار  تنها  و  کنیم  ایجاد  پایدار  اشتغال 
اعداد ارائه ندهیم الزمه ی آن ایجاد اشتغال 

بر مبنای مزیت های موجود است«.
ما  کلی  »استراتژی  گفت:  مهرابی 
که  سرمایه گذاری  و  اعتبارات  درباره ی 
توزیع  هستند،  اشتغال  ایجاد  زیربنای 
برای  اقتصاد  در  یارانه دار  منابع  ساالنه ی 
مختلف  قالب های  در  اشتغال  ایجاد 

و  اشتغال روستایی  و  تبصره ی ۱8 و ۱۶ 
رونق تولید است«. وی افزود: »اگر منابع 
مزیت  که  سمت وسویی  به  ما  یارانه دار 
داریم هدایت نشوند در آینده یکسری بیکار 
طلبکار خواهیم داشت«. سرپرست معاونت 
امور اقتصادی استانداری کرمان اظهار کرد: 
»در حوزه ی اشتغال چهار موضوع پنجره 
واحد، مرکز خدمات سرمایه گذاری، بحث 
و  اجزا  اشتغال  کاری  گروه  و  موانع  رفع 
پله های پیوسته ی یک حرکت اقتصادی به 
شمار می روند و با یکدیگر مرتبط هستند«.

در  ابتدا  اشتغال  بحث  افزود: »در  وی 
سپس  شده   صادر  مجوز  واحد  پنجره 
رفع  موجود  مشکالت  و  سرمایه گذاری 
اشتغال  تولیدی  واحد  نهایت  در  شده 
ایجاد می شود که تمام حلقه های پیشین 
و پسین اشتغال باید در نظر گرفته شوند 
اشتغال  بحث  در  آن ها  جداسازی  زیرا 
کرد:  تاکید  مهرابی  است«.  کمک کننده 
صمت،  دستگاه  چند  در  اشتغال  »اصل 
امداد، بهزیستی،  جهاد کشاورزی، کمیته 
میراث فرهنگی و بسیج سازندگی متمرکز 
شده است که از 30 دستگاه متولی ایجاد 
اشتغال، ۹0 درصد بار به روی دوش این 
داد:  ادامه  وی  دارد«.  قرار  دستگاه  چند 
اصلی  شاکله ی   ۱8 تبصره ی  »اعتبارات 
قانون  و طبق  می روند  به شمار  اعتبارات 
اعتبارات  این  کشور هر استانی که زودتر 
سایر  اعتبارات  از  می تواند  کند  جذب  را 
نیز  نکرده اند  جذب  که  دیگر  استان های 
از  گالیه  ضمن  مهرابی  کند«.  استفاده 
عملکرد برخی شهرستان های استان برای 
اقدام نکردن در جذب اعتبارات تبصره ی 
۱8 گفت: »اگر شهرستانی قصد جذب این 
اعتبارات را ندارد سهمیه اش را در اختیار 

شهرستان های دیگر قرار دهد«.
کرمان  استان  »در  داد:  توضیح  وی 
کنید  دنبال  را  الگویی  نمی خواهد 
مسئوالن  ببینید  است  کافی  فقط 
و  رفسنجان  سیرجان،  شهرستان های 
چگونه  و  دارند  عملکردی  چه  بردسیر 
در  می کنند،  استفاده  اعتبارات  این  از 
صورتی که برخی فرمانداران و دستگاه های 
حتی  اطراف  شهرستان های  مربوطه ی 
لیست متقاضیان این تسهیالت را ارسال 
پنجره  »در  کرد:  بیان  وی  نمی کنند«. 
به ۱۶  از 33 روز  واحد پاسخ استعالمات 
باالی  دستگاهی  هر  و  است  رسیده  روز  
۱5 روز استعالم جواب را ندهد به منزله ی 

جواب مثبت درنظر گرفته می شود«.
بحث  در  »باید  کرد:  تاکید  وی 
شفافی  فضای  اشتغال،  و  سرمایه گذاری 
به وجود آوریم و از درز اعتبارات یارانه دار 

دوری کنیم«. 

مرکز  راهور  رئیس پلیس  جامعه:  گروه 
استان کرمان از مسدود شدن پل »شهید 
برخی  علت  به  کرمان  شهر  در  بادپا« 
اقدامات عمرانی خبر داد و گفت که این 

پل به مدت یک ماه مسدود خواهد بود.
به گفته ی وی، برای سهولت در تردد 
قابلیت  با  موقت  معبر  یک  خودروها، 
پل  این  زیر  مسیرها،  تمام  به  دسترسی 
آن  از  می توانند  رانندگان  و  شده  ایجاد 

عبور کنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس کرمان، 
»به  کرد:  بیان  پاک ایزدی  امین  سرهنگ 
شهید  پل  عمرانی،  اقدامات  برخی  علت 
بادپا در شهر کرمان )پل راه آهن در جاده 

تهران( به مدت یک ماه مسدود است«. 
تردد  در  سهولت  »برای  افزود:  وی 
خودروهای سبک و سنگین، معبر موقت 
از  مسیرها  تمام  به  دسترسی  قابلیت  با 
رانندگان  و  است  ایجاد شده  پل  این  زیر 
می توانند از آن عبور کنند«. رئیس پلیس 
از  پایان  در  کرمان  شهرستان  راهور 
رعایت  و  احتیاط  با  خواست  رانندگان 
معبر  از  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات 

ترافیک  شاهد  تا  کنند  عبور  شده  ایجاد 
شایان  باشیم.   محدوده  این  در  روان 
در  شایعاتی  اخیر  روزهای  در  است  ذکر 
به  پل  این  که  است  شده  منتشر  فضای 
دلیل زلزله ی هرمزگان دچار آسیب شده 
است؛ که در این ارتباط سلمان متحدین 
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
پیچ  در  آبان ماه   ۲۴ دوشنبه  روز  کرمان 
اینستاگرامی خود در این باره توضیح داد: 
از ترافیک در  انتشار تصاویری  »به دنبال 
محدوده های پل شهید بادپا شهر کرمان به 
آگاهی می رساند این پل به دلیل تعمیرات 
و  است  شده  مسدود  روز  چند  مدت  به 
پس از تعمیر درز بین سیگمنت ها مجددا 
برای  فرعی  راه های  و  می شود  بازگشایی 
تردد در نظر گرفته شده است«. متحدین 
دوره ی  در  نواقص  »تعمیر  می افزاید: 
تضمین و همچنین بعد از آن، امری رایج 
در پروژه های عمرانی بوده و برغم شایعات 
هیچ تخریبی در پل به وجود نیامده است. 
همچنین یادآور می شود این عملیات از سه 
روز پیش آغاز شده و ارتباطی به زلزله ی 

دیروز هرمزگان ندارد«. 

جهاد  سازمان  رئیس  اقتصاد:  گروه 
پیش بینی  از  کرمان  استان  کشاورزی 
کیلوگرم   800 و  هزار  چهار  برداشت 
این محصول  زیر کشت  مزارع  از  زعفران 
در استان خبر داد و گفت که پیش بینی 
درصد  چهار  حدود  تولید  میزان  می شود 

نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد 
سعیدی  عباس  کرمان،  استان  کشاورزی 
با بیان این که طی چند سال اخیر سطح 
زیر کشت زعفران در استان به حدود هزار 
کرد:  اظهار  است،  رسیده  هکتار   ۷80 و 
»عملکرد زعفران میانگین چهار کیلوگرم 

در هر هکتار است«.
درصدی  پنج  افزایش  به  اشاره  با  وی 
زعفران در سال جاری،  زیر کشت  سطح 
افزود: »با توجه به وجود اراضی مرغوب و 
مستعد در استان و از سوی دیگر به دلیل 
نیاز کم این گیاه به آب وعدم آبیاری در 
کشت  توسعه ی  تابستان،  فصل  طول 
محصول زعفران در استان طی چند سال 
و  است  افزایش  به  رو  و  شده  آغاز  اخیر 

پیش بینی می شود میزان تولید نیز حدود 
چهار درصد نسبت به سال گذشته رشد 
داشته باشد«. سعیدی زعفران را بهترین 
جایگزین  محصوالت  کشت  برای  گزینه 
و  دانست  کشاورزان  برای  سودآور  و 
خاطرنشان کرد: »فصل رشد گیاه زعفران 
در پاییز و زمستان است و در تابستان نیز 
از محصوالت کشاورزی  بسیاری  برخالف 

نیازی به آبیاری ندارد«.
پیش بینی می شود  این که  بیان  با  وی 
در سال جاری چهار هزار و 800 کیلوگرم 
این محصول  زیر کشت  مزارع  از  زعفران 
داد:  ادامه  شود،  برداشت  استان  در 
کوهبنان  و  بافت  زرند،  »شهرستان های 
این  به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت 
اختصاص  خود  به  را  استان  در  محصول 

داده اند«.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
اضافه کرد: »زعفران جزو گیاهان  کرمان 
دارویی محسوب می شود و توسعه ی کشت 
اولویت های  گیاهان دارویی کم آب بر جزو 

سازمان جهاد کشاورزی است«. 

اعتبارات اشتغال در برخی شهرستان ها 
جذب نشده است

پل »شهید بادپا« کرمان مسدود شد

افزایش 4 درصدی تولید زعفران
 در کرمان

معاون استاندار کرمان:

به دلیل برخی تعمیرات؛

پیش بینی برداشت 4800 کیلوگرم زعفران در استان؛ 
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آقای استاندار برخی آثار تاریخی حال خوشی ندارند!

بازگشت نشاط و سرزندگی به باغ فتح آباد

احتمال افزایش دیابت پس از کرونا

نامۀ سرگشادۀ مدیر مرکز کرمان شناسی

پرسه در فضای مجازی

وزارت بهداشت اعالم کرد
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