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 عکس از: محمد احمدی راد

ستان گذشته مریمرضایی  ک ماه از تاب / ی
ماه دیگر تا پاییز مانده است، پیش   ۲است و 

بینی ها حاکی از این است که در صورت عدم 
رعایت نکات بهداششتشی، صشاصشذشه گشذار  
اجتماعی و ماسک نزدن با موج دوم بیشمشار  
کرونا آن هم با مرگ و میر بیششتشر مشواجشه 

 خواهیم شد.
درصد مسافران خطوط واحد ماسک  ۰۵

 نمی زنند
پایانه ها  حمل و نقل مساصران، اتوبوس ها و 
خطوط واحد از مکان هایی شذوغ است که بشا 
توجه به اینکه ستاد مذی مبارزه با کرونا اعالم 
کرده است که اصراد در مکان هشا  ششذشوغ 
حضور پیدا نکنند و در صورت ضرورت باید از 
ماسک استفاده کنند امّا بشرخشی مسشاصشران 

 ماسک نمی زنند.
یکی از مساصران که از خط واحد پیاده ششده 

بدون ماسک است از او می پرسم چرا ماسک 
نمی زنی، مگر نمی دانی اتوبشوس یشکشی از 
محیط هایی است که احتمال آلودگی در آن 
بسیار باالست؟و  می گوید: ماسک در کیش  

 دارم و به محل کارم که برسم می زنم.
چندین مساصر دیگر هم بدون ماسک هستند، 
حسین قربانی یکی از راننده ها  خط واحشد 
مسیر پایانه شهید چمران تشا عشبشاس آبشاد 

کیذشومشتشر    ۸آقاغفور و محمدآباد ) حدود 
است که مساصران را به مقصد می رسانشد، او 

نشفشر  ۵می گوید: از ده نفر مساصر متوسشط 
ماسک می زنند با اینکه در خط واحد نوشتشه 

“ مساصران حتماً ماسک بزننشد” ا  با محتوا  
هم نصب کرده ایم و به آن ها هشدار دادیشم 
که خطر کرونا هنوز وجود دارد امّا همچشنشان 

 برخی مساصران اهمیت نمی دهند.
ایمان سجاد  هم یکی دیگر از راننده هشا  

این پایانه که مسیر الهیجان را طی می کنشد، 
می گوید: نص  اصراد ماسک می زنند، هرچشه 
هم اصرار می کنیم برخی دلشان بشه حشال 
خودشان می سوزد و ماسک می زنند برخشی 
هم می گویند که نداریم و در تشهشیشه آن 

 عاجزیم.
در دیگر پایانه ها هم که سر می زنم اوضاع به 
همین شکل است. برخی مساصشران مشاسشک 
نمی زنند انگار در شرایط بحرانی کرونا ایشن 
 اصراد سر لج با سالمتی خود و دیگران دارند.

 
 صرفه جویی در ماسک عجیب است؟؟!!

عابر پیاده ا  هم می گوید: روزانه از صبح تشا 
شب بابت همه چیز داریم هزینه می کنشیشم، 
ماسک هم برا  سالمتی است که از هر چیشز 
دیگر  واجب تر است، این هزینه را در کنشار 
قبوض آب، برق و گاز و مایحتاج زندگی هشم 

 مصرف کنیم.
خانم وطن پرست ادامه می دهد: اگر کسشی 
خدانکرده مریض شود حاضر اسشت زنشدگشی 
خود را بدهد  تا دوباره سالمتی خشود را بشه 
دست آورد؛ درست است خیذی هشا صشقشیشر 
هستند امّا همان صقرا هم هرچند هم نداشتشه 
باشند باید یک جایی از زندگی خود بزننشد و 
ماسک را که سپر بال  ویروس کرونشا اسشت 
تهیه کنند و صرصه جشویشی در مشاسشک و 
نخریدن آن واقعاً عجیب است؛ االن ششرایشط 
بحران بر همه جهان چتر انداختشه و مشردم 
مسئول هستند تا در برابر این ویروس خود را 
با مجهز کردن به ابزار  مانند رعایت نشکشات 
بهداشتی، مساصرت نرصتن، صشاصشذشه گشذار  
اجتماعی و ماسک زدن واکسینه کنشنشد کشه 
 مهمترین موارد واکسینه، زدن ماسک است.

 ادامه در صفحه آخر

ونا عادت ندارد یه هایمان به کر  بدون ماسک ر
تیرماه استفاده از مااساک  ۵۱ز ا استفاده از ماسک، هنگام بیرون رفتن از منزل در این روزهای کرونایی مورد تأکید قرار گرفته است و در برخی از اماکن عمومی و اداره ها 

ن جای امیدواری است ای اجباری اعالم شده است. در سطح شهر رفسنجان عده ای از مردم در ترددهای روزانه شان در اماکن عمومی و تجمعات تا حدودی ماسک می زنند و
ر، استرس و اضطراب ما را فرا خط که با این امر هم از خود و هم از دیگران محافظت می کنند. اما در مقابل وقتی در این بین کسانی را می بینیم که ماسک نمی زنند، احساس

 می گیرد که نکند او دارای ویروس باشد و با نزدیک شدن به ما و دیگران ویروس را منتقل کند.
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وهشگر شرکت دانش بنیان رفسنجانی:  وپا صادر می شود محقق و پژ  ایستگاه هواشناسی کشاورزی به ار

به دلیل باقششی مششانششدن فاطمه مالیی / 
قطرات ویروس در هوا، انتقال آن از طشریش  
سرصه و عطسه، حضور در محیط ها  بسته و 
کنار هم بودن به مدت طوالنی، ایشن روزهشا 
استفاده از ماسک برا  همه به عنشوان یشک 
الزام معرصی شده است. هنوز برا  بشیشمشار  

، واکسن و دارو  درمانی خشاصشی ۹۱کووید 
کش  نشده است و بهتشریشن درمشان بشرا  
پیشگیر  از این ویروس، استفاده از مشاسشک 
است به طور  که ماسک می تواند احتشمشال 

 ۲تشا  ۹.۵درصد به  ۱۹انتقال ویروس را از 
 درصد برساند.

 
وضعیت در شهرستان رفسنجان پیچیده 

 خواهد شد
 

باید به صراحت گفت استفاده از مشاسشک در 
بین مردم رصسنجان چندان جشد  گشرصشتشه 
نشده است و مردم بدون ماسک و رعشایشت 
نکات بهداشتی و صاصذه گذار  اجتماعی در 
مراسم ها  عزا و عروسی شرکت کرده و در 
اماکن عمومی تردد می کنند که مشی تشوان 

درصد مردم رصسنشجشان از  ۹۵گفت کمتر از 
ماسک استفاده می کنند که آمار باال  کرونا 
در این روزها نشان دهنده کشاهش  رعشایشت 
پروتکل ها  بهداشتی از طرف ششهشرونشدان 

 است.
 

مبینا اسماعیذی کارمند یک دصتر حقوقی می 
گوید: یکی از آشنایانم بدون ماسک در جشن 
عروسی شرکت کرده بود که این آقا به کرونشا 
مبتال شد و بعد که از خانواده و اطراصشیشانش  

نفر را مشبشتشال  ۲۹آزمای  گرصتند، بی  از 
کرده بود که عزیزترین اصراد خانواده اش، مادر 
و پدر، همسر و صرزندان  هم بین مبتشالیشان 

 بودند.
 
هر چند در ادارات و بانک ها اسشتشفشاده از  

ماسک اجبار  شده است اما زدن ماسک در 
بین مردم به عنوان یک وظیفه اجتمشاعشی و 
بهداشتی در اماکن عمومی چشنشدان جشد  
 ۱۹گرصته نشده است. همانطور که سه شنبه 

بیماران بستر  مثبشت قشطشعشی  ۱۱تیر ماه 
نفشر  ۵۵در شهرستان رصسنجان به  ۹۱کووید 

رسید و رکورد اصزای  بیماران بسشتشر  در 
 چند ماهه اخیر شکسته شد.

 
رئیس دانشگاه عذوم پزشکی رصسنجشان مشی 

مورد بسشتشر  مشثشبشت  ۵۵گوید: سه شنبه 
مشورد  ۲۵قطعی مبتال به کرونا داشتیشم و 

مشورد در آ   ۹۱مشکوک که از این تعداد 
مشورد مشثشبشت  ۵سی یو بستر  هستند که 

 قطعی بوده و حالشان وخیم است.
 

اسماعیذی ندیمی اضاصه می کند: اگشر مشردم 

شهرستان پروتکل ها  بهداشتی را رعشایشت 
نکنند و حضور در اجتمشاع را بشه حشداقشل 
نرسانند، وضعیت در این شهرستان پیچیده و 
دشوار خواهد شد و بیمارستشان عشذشی ابشن 
ابیطالب رصسنجان پاسخگو  بیماران نخواهد 

 بود.
 

اسماعیذی ندیمی تصریح می کند: هیچشکشس 
مصون از ابتال به ویروس کرونا نیست و ابتالء 
و صوت کودکان و جوانان در کشور شاهد ایشن 

 مدعاست.
 

رئیس دانشگاه عذوم پزشکشی ششهشرسشتشان 
رصسنجان در ادامه تاکید می کند: اگر مشردم 
مانند روزها  نخست رعایت پروتکشل هشا  
بهداشتی را جد  بگیرند و به صکر سالمشتشی 
خود و دیگران باشند، می توانیم موج و خیشز 
جدید ویروس کرونا را نیز با کمترین آسشیشب 

 پشت سر بگذاریم.

 
اسماعیذی ندیمی در پشایشان از مشردم در 
خواست می کند که با رعایت پروتکل هشا  
بهداشتی به مانند زدن ماسک، صاصذه گذار  
اجتماعی، شستشو  مکرر دسشتشهشا، کشادر 
 بهداشتی و درمانی را همراهی و کمک کنند.

 
ونا می گیرند  کودکان هم کر

 
دختر بچه ا  دست  را رو  لشبشاسشهشا  
صروشگاه می کشد و بذوزها و دامنها را در هوا 
تکان می دهد و بعد خود را ما بین لباسهشا  
بذند پنهان می کند و لِی لِی کنان از این سشر 
صروشگاه به آن طرف صروشگاه می رود و چند 
بار  به زمین می خورد، ماسک بشر صشورت 
ندارد و با همان دستها  خاکی اش مشوهشا  
رو  صورت  را کنار می زند و دسشت رو  
صورت  می کشد. از مادر دختر بشچشه مشی 
پرسم چرا بر رو  صورت دخترت ماسک نزده 

اید؟ هر آن ممکن است که کودکتان کشرونشا 
بگیرد و کودکان هم در معرض خطر هستنشد. 
این مادر با لبخند  بر لب می گوید: بچه هشا 

شان نمی شود!!! و به مشاسشک نشیشاز  طور 
 ندارند. کرونا بچه ها را درگیر نمی کند!!

 
در سطح شهر رصسنجان کَم کودکانی نیستند 
که در خیابان ها و اماکن عمومی، ماسک بشر 
رو  صورت ندارند. برخی از والدین خودشان 
از ماسک استفاده کرده اند اما این وسشیشذشه 
حفاظتی را از کودکانشان دریغ کرده انشد و 
عده ا  هم که نه خودشان از ماسک استفاده 
کرده اند و نه ماسکی بشر رو  صشورتشهشا  

 کودکان معصوم زده اند. 
 

اما عده ا  از خانواده ها به استفاده از ماسک 
در کودکان اهمیت می دهند. دو دختر بشچشه 
در پارک در حال اسکیت باز  هستند و هشر 
دو ماسک زده اند. پدر این دو دخشتشر کشه 
خودش هم از ماسک استفاده کرده است، می 
گوید: اخبار مربوط به کرونا را دنبال می کنم 
و چند هفته ایست که وزارت بهداشت تأکیشد 
دارد که کودکان ماسک بزنند زیرا آنها هم به 
ویروس کرونا مبتال می شوند. گشزارششهشایشی 
خوانده ام که کودکانی هم جانشان را از دست 
داده اند. بچه ها در خانه خسته می ششونشد، 
امروز آنها را به پارک و محیط باز آوردم امشا 

 همه نکات بهداشتی را رعایت می کنم.
 
ویروس کرونا دیگر ویروس پنج مشاه پشیش   

نیست که کودکان در معشرض خشطشر قشرار 
نگیرند. این ویروس هر روز رصتار  متفاوت از 
خود نشان می دهد و این روزها کشودکشان و 

ها  ایشن ویشروس  خردساالن هم از چنگال
مرگ آور در امان نیستند، هشمشانشطشور کشه 
متاسفانه در هفته ها  اخیر کودکان هم جان 

از دست داده  ۹۱خود را بر اثر ابتال به کووید 
اند. به طور  که میزان ابتال  کشودکشان بشه 
ویروس کرونا نسبت به اسفند مشاه اصشزایش  
پیدا کرده است. یکی از دالیل این اصزای  به 

ها نسبت  خانواده  این عذت است که حساسیت
به گذشته کمتر شده است. کودکشان را بشه 
محیط ها  سربسته و تجمع می برند و یشا 
حتی برا  خرید و کشارهشا  غشیشرضشرور  
 کودکان را با خود به بازار و خیابان می آورند. 

 
 نگرانی ما دورهمی های خانوادگی است

  
معاون بهداشتی دانشگاه عشذشوم پشزششکشی  

رصسنجان با بیان اینکه در رصسشنشجشان هشم 
کودکان و بچه ها درگیر کرونا شده اند، مشی 
گوید: نگرانی ما دورهمی ها  خانوادگی است 
که انتقال ویروس کرونا بین اصراد خانواده بشه 
سرعت اتفاق می اصتد، بچه ها و کودکان ناقل 
هستند اما عالمت دار نیستند و کودکشان در 

ونا  نفس شــــــهر را می گیــــرد   گزارش ویژه شایورد از حال  کــــر
وزهای شهر بدون ماسک :  این ر

کشام.  ه خدمت است خجالت میدهند که من واقعاً از آن پرستاری که فداکارانه در حال ارائ ای مثل ماسک زدن را انجام نمی با وجود این خدمات، بعضی افراد حتی کار ساده” 
بزند؛ این عرض اوّل ما  اسکواقعاً خجالت می کشم که آنها آن جور دارند فداکاری می کنند، آن پزشک، آن پرستار، آن وقت این آدم، جوان یا غیر جوان حاضر نیست یک م

سرایت را قطع کنیم و کشور را   کسانی که در این زمینه مؤثّرند، همه در این زمینه فعّالیّت کنند تا بتوانیم در ظرف مدّت کوتاهی این زنجیره  است. من خواهش می کنم همه
که شما که مسئول دولتای  قتیبه ساحل نجات برسانیم. اگر دو سه نفر دور من باشند، بنده هم حتماً ماسک می زنم، کما اینکه آدم می بیند این ماسک زده نمی شود؛ خب و

 “  بر معظم انقالب(.ماسک ندارد، تشویق می شود که نزند )ره  هستید، در یک اجتماع مردمی ماسک نمی زنید، این جوانی هم که در خیابان دارد راه می رود و حوصله
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ونایی در رفسنجان فرماندار رفسنجان خبر داد:  بازگشت بعضی از محدودیتهای کر
ارتباط با سالمندان، آنها را به ویروس کشرونشا 

 آلوده می کنند.
 

احمد جمالیزاده توصیه می کند که اصراد بشه 
محض خارج شدن از خانه از ماسک استفشاده 
کنند و بیان می کند: مردم باید سبک زندگی 
خود را تغییر دهند و با ویروس کرونا زندگشی 
کنند و شرایط جدید را بپذیرند و صشاصشذشه 
گذار  اجتماعی را رعایت کنند و مشاسشک 
بزنند و همچنین اصراد از تردد در اماکن شذوغ 

 و پرازدحام خوددار  کنند.
 

ونا ندارند ۰۵  درصد افراد عالئم کر
 

معاون بهداشتی دانشگاه عشذشوم پشزششکشی 
را یکی “  من ماسک می زنم” رصسنجان پوی  

از بهترین راهکارها برا  اطالع رسشانشی بشه 
عموم می داند و می گوید: همه گشروهشهشا  
جامعه باید ماسک بزنشنشد و ایشن ضشریشب 

درصد اصراد عالئم  ۲۹اطمینان را باال می برد. 
کرونا ندارند. حتی اگر صرد سالم ماسک بزند و 
صرد بیمار ماسک نزند، انتقال ویروس به صشرد 

 درصد می رسد. ۵۹سالم به باال  
 

جمالیزاده مراقبت از سالمندان و گروهشهشا  
پرخطر را بسیار مهم می داند و اضشاصشه مشی 

ها  عزا و عروسشی  کند: خانواده ها به مراسم
نروند. حضور در تجمع، ابتال  بشه ویشروس 

 کرونا را اصزای  می دهد.
 

و  خاطر نشان می کند: اصزای  و کشاهش  
بیمار  کرونا بستگی به رصتشار مشردم دارد. 
پی  بینی می شود که تا هفته آینده سرعت 

 انتقال بیمار  کرونا اصزای  پیدا کند.
 

به چندین صروشگاه در سطح شهر که سر می 
زنیم، صروشگاهها بنر  نزدیک درب ورود  
نصب کرده اند که رو  آن نوشته شده اسشت 
از ورود اصراد بدون ماسک به داخل صروشگشاه 
جذوگیر  می شود و تجمع بی  از ده نشفشر 
ممنوع است اما اصراد زیاد  بدون ماسک وارد 
صروشگاه می شوند بدون اینکه از ورود آنشهشا 
ممانعت شود و جالب اینکه این اصراد به مدت 

ها  سربسته توق  می   طوالنی در این مکان
تر این است کشه تشعشداد  کنند و نکته جالب

 زیاد  از صروشندگان هم ماسک نزده اند.
 

سه دختر خانم رو  یک نیمشکشت روبشرو  
دریاچه پارک بدون صاصذه گذار  اجتمشاعشی 
نشسته اند و هر سه ماسک ندارند. از یکی از 
آنها سؤال می کنم، چرا ماسک نزده اید؟ می 
گوید: هر روز ماسک می زدم امروز ماسکم را 

 در خانه جا گذاشته ام!!!
 

ونا نفس شهر را می گیرد  کر
 

من مشاسشک مشی ” این روزها پوی  همگانی 
با هدف ترویج صرهنگ استفاده از ماسک “  زنم

برا  مقابذه با شیوع کرونا راه انشداز  ششده 
است تا اهمیت اسشتشفشاده از مشاسشک در 
پیشگیر  از ویروس کرونا به همه نشان داده 
شود و در شهر رصسنجان هم عده ا  به هشر 
شکذی از هنرشان استفاده کرده و در ایشن 

 پوی  شرکت کرده اند.
 

محمد احمد  راد طراح و یکی از عشکشاسشان 
برجسته رصسنجانی اسشت کشه بشه صشورت 
خودجوش با طراحی ماسک بشر رو  آثشار 
تاریخی، عم  صاجعه بیمار  خطرناک کووید 

را به مردم نشان می دهد. احمد  راد در  ۹۱
گفتگو با شایورد می گوید: هشدصشم آگشاهشی 
ساز  و اطالع رسانی به مردم شهرم است تشا 
از ماسک استفاده کنند و به اهمیشت آن در 

 پیشگیر  از بیمار  کرونا پی ببرند.
 

این طراح اضاصه می کند: ما با طشرح هشا و 
عکسهایمان حرف می زنیم و به نظشرم یشک 
طرح جذاب می تواند مفهوم کذشی پشیشام را 
برساند و طرح ماسک بر رو  آثار تشاریشخشی 

آور بودن این ویروس است  نشان دهنده مرگ
که تمامی شهر را درگیر می کند و نفس شهر 
را می گیرد و مردم باید بفهمند که با استفاده 
از ماسک باید در این پوی  همگانی شرکشت 
کنند تا شیوع بیمار  کاه  پیدا کند و بشه 
این طری  به کادر درمان و بشهشداششت هشم 

 کمک کنند.
 

حشال ایشن روزهشا  ” احمد  راد هشتشک 
های  می نویسد و   را بر رو  طرح“  شهرمان

از مردم می خواهد که در خانه بمانند و صقط 
 برا  مواقع ضرور  از خانه خارج شوند.

 
یم؛ ماسک بزنیم وی دست نگذار  دست ر

 

بهناز شریفی خبرنگار معتقد است: اگشر هشر 
یک از ما به عنوان عضو  از جامشعشه بشرا  
ایفا  نق  خود در سالمتی همگشانشی قشدم 
برداریم، حتما به سالمت همگانی خشواهشیشم 
رسید؛ ماسک تنها دارو و راه حل پیشگیر  از 
انتقال ویروس و ابتال  به کروناست و باید به 
این یقین برسیم که سالمتی جامعه به رصتشار 

 ما گره خورده است.
 

هشا را در  این صعال اجتماعی برپایی پشویش 
صضا  مجاز  برا  اطالع رسانی مردم بسیار 
مهم ارزیابی می کند و می گشویشد: تشولشیشد 
محتواها  رسانه ا  و آموزشی، برپایی پوی  
ها و کمپین ها  مجاز  و تشوزیشع مشاسشک 
رایگان در میان اقشار آسیب پذیر از روشها  
متداول برا  تشوی  مردم به اسشتشفشاده از 
ماسک است؛ اما نباید از تأثیر نق  اصشراد و 
شخصیت ها  مهم و الگوها  جامعه در ایشن 

 امر غاصل شد.
 

شریفی با اشاره به اینکه بسیج همگانی بشرا  
بیان یک پیام بهداشتی بسیار مهم و ضشرور  
است، خاطر نشان می کند: وقت آن رسشیشده 
که همگی در هر کِسوت و نقشی که هستیشم، 
به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنیشم، بشه 
یکدیگر احترام بگذاریم و به جا  دست رو  

من ماسک می “دست گذاشتن، با انتشار پیام 
 در مسیر سالمتی حرکت کنیم.“ زنم

 
این خبرنگار رصسنجانی که در تولید محتشوا  
رسانه ا  هم بسیار صعال است و پشوسشتشر و 
عکس با مضامین بهداشتی طراحی می کند و 

“ صقط به خاطر من، صقط به خاطر تو” هشتک 
را بر رو  طرح های  می نویسد، در ادامشه 
بیان می کند: اهمیت موضوع به حد  اسشت 
که باید این روزها ماسک را به عنوان عضشو  
از بدن و بخشی از پوش  خود بدانشیشم کشه 
مانند سایر البسه و دیگر اعضا  بدن با خشود 
به این طرف و آن طرف می بریم. آیشا ششمشا 
برا  بیرون رصتن از خانه دست یا پایتشان را 
جا می گذارید؟! پس ماسک تان را هم با خود 

 ببرید.
 

حجت بهادر  که از بسیج مقداد ششهشردار  
در پارک مستقر شده است تا به ششهشرونشدان 
یاداور  کند که بدون ماسک در پارک تشردد 
نکنند، می گوید: خیذی از اصراد استشفشاده از 

ماسک را جد  نگرصته اند. به نظرم می تشوان 
از تذویزیونها  پارک اسشتشفشاده کشرد و در 
ساعات شذوغی پارک، صیذم هایی از وضعشیشت 
بد بیماران کرونایی و تعداد جانباختشگشان را 
نشان داد و یا اصراد  از عذوم پشزششکشی در 
پارکها مستقر شوند و به مردم نکات بهداشتی 

 را آموزش دهند. 
 

با شهروندان که صحبت می کنیم کشه چشرا 
ماسک استفاده نمی کنند، همه گرمی هوا را 
بهانه می کنند و یا استفشاده از مشاسشک را 
ضرور  نمی دانند و یا اینکه عشده ا  مشی 

 گویند از ماسک بدشان می آید.
 

پیرمردهایی در پارک بشا صشاصشذشه گشذار  
اجتماعی به صورت دایره مانند بر رو  چمن 
ها  پارک نشسته اند اما تعشداد  از آنشهشا 

 ماسک ندارند.
 

ا  چند عشدد نشان  ۹۱-۹۲پسر بچه حدود 
رو  صرمان دوچرخه اش گذاشته و ماسکی بر 

های  را هم در سفره  رو  صورت ندارد و نان
 یا پالستیکی نگذاشته است.

 
راننده از ماشین پیاده می شود و در پشمش  
بنزین بدون دستک  دست به نازل می زند و 
ماسک هم ندارد، ماسکش  بشر رو  دنشده 

 ماشین زیر باد کولر تکان می خورد.
 

آمار مرگ و میر کرونا در کشور همچنان سشه 
ست و رو به اصزای  است. در هفته ها   رقمی

نشفشر جشان  ۹۸۹اخیر به طو میانگین روزانه 
خود را بر اثر ابتال به این بیمشار  از دسشت 
داده اند، این آمار به اندازه سقوط یک هواپیما 

مرگ بشر ” با دهها مساصر است، مساصرانی که 
بر صفحه شناسنامه شان نوشته می “ اثر کرونا

دقیقه در کشور یک نفر بر اثر  ۶شود و در هر 
ابتال به بیمار  کرونا جان خود را از دسشت 
می دهد. صاجعه ا  دردناک که صقشط مشردم 

تر شدن اوضاع را بشا  می توانند جذو  وخیم
رعایت پروتکذها  بهداشتی بگیرند و استفاده 
از ماسک، صاصذه گذار  اجتماعی و ضدعفونی 
کردن و شستشو  مکرر دستها را به عشنشوان 
یکی از ضروریات زندگی در ایشن روزهشا  
کرونایی مهم بشمارند تا هم جان خودشان را 

 هایی در امان باشند. نجات دهند و هم جان

 33/4/29تاریخ:     آگهی فقدان سند مالکیت                    الف-م2323شماره: 

دفترتر  941صفحه  42932کرمانکه ذیل ثبت  3اصلی واقع در رفسنجان بخش  9292فرعی از 3722آقای رضابرادران شرکا احد از ورثه محمدمهدی برادران شرکا مدعی است که سند مالکیت ششدانگ خانه پالک 
آئین نامه قانون ثبت متراتتج تتهتت  931ماده  2فلذا طبق تبصره  دهامالک بنام محمدمهدی برادران شرکا صادر و در ید وراث می باشد. که علیرغم اخطار تا کنون سند مالکیت مذکور به این اداره تحویل نگردی 322

ز تاریخ انرشار آگهی اعرراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غتیتر ز ااطالع عموم یک نوبت درروزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وتوداسناد مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده رو
 ابوالفضل تیموری / رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رفسنجان اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی اسناد مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .

   11/4/24تاریخ       آگهی تحدید حدود اختصاصی       الف-م 9233شماره 

اصلی  واقتع  9391فرعی از  9د مالکیت تصرفات مفروز خود از پالک سن نظر به اینکه خانم برول حاج اسمعیلی پاریزی به اسرناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبری اراضی و ساخرمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور
آئین نامه قانون فوق آگهتی تتحتدیتد حتدود  92قانون و ماده  92آیین نامه قانون تعیین تکلیف در خصوص آن منرشر، اینک بر اساس تبصره  ماده 92قانون و ماده 2کرمان را نموده که آگهی موضوع ماده 3در بخش 

 بصورت اخرصاصی به شرح ذیل منرشر میشود :

 کرمان .   3بخش  93مررمربع واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان شهید حیدرپور کوچه 324/3اصلی برول حاج اسمعیلی پاریزی فرزند شکرا...ششدانگ خانه به مساحت  9391فرعی از  9فرعی از  4332پالک 

رد تقاضا حاضر و چنانچه نستبتت موصبح در محل وقوع ملک انجام خواهد شد.لذابدین وسیله به مالک ومجاورین پالک فوق اعالم میشود در موعد مقرر این آگهی در محل وقوع ملک  3ساعت   33/7/93عملیات تحدید حدود  روز یکشنبه
م زروز اعرراض خود را کربا به این واحد ثبری تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعرراض به اداره ثبت دادخواستت ا 21به حدود یا حقوق ارتفاقی اعرراض دارند از تاریخ تنظیم صورت تلسه تحدید حدود به مدت 

 ابوالفضل تیموری /  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان   33/7/9در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم نمایند./   تاریخ انرشار: چهارشنیه
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 ماسک به درد نمی خورد!!
ساله ا  هم که بی پشروا و بشدون  ۹۱جوان 

ماسک در خیابان تردد می کند، زدن ماسشک 
را کار  غیر ضرور  و بیهوده می داند و مشی 
گوید: ماسک در خانه دارم امّشا از مشاسشک 
خوشم نمی آید؛ مادرم هم توصیه می کند که 

 ماسک بزن برا  سالمتی مهم است.
او که دارا  گوشی مدل باال است، اطشالعشات 
خود را در مورد بیمار  کرونا ناچیز عشنشوان 
می کند و اضاصه می کند: من ماندم مشاسشک 

 چیست؟

وش  وشی کسب و کار یک دستفر  ماسک فر
دستفروشی که تا قبل از شیوع کرونا کسب و 
کارش به اندازه مخارج زندگی می چرخشیشد، 
کرونا که آمد چرخ زندگی اش را خوابانشد. او 
دست از تالش بر نداشت ضمن اینکه کسب و 
کارش را تغییر داد و در حفظ سالمتی اصشراد 
جامعه گام های  را جور دیگر بشرداششت. او 
برا  پهن کردن بسشاط مشاسشک صشروششی 
مجوزها  الزم را از مرکز بهداشت، نشیشرو  
انتظامی و صرماندار  گرصته است حاال هم بشا 

تشومشان  ۲۹۹۹تهیه هر عدد ماسک به قیمت 
تومشان بشه دسشت  ۲۵۹۹آن ها را به قیمت 
 مشتر  می رساند.

این دستفروش می گوید: دغدغه سشالمشتشی 
مردم دغدغه من هم است من هم سهم خشود 

گونه اجرا می کشنشم  را در مقابذه با کرونا این
درست است کسب و کارها خوابیده است امّشا 

 از طرصی مردم به ماسک نیاز  دارند.
عدد ماسک می صروشد و  ۱۹تا  ۲۹و  روزانه 

هزار تومان سود می کنشد او خشدا را  ۲۹تا 
 شاکر است.

سینه ما به گرد و غبار مصالح ساختمانی 
ونا نه  عادت دارد اما به کر

یکی از کارگران ساختمانی هم که مششغشول 
درست کردن سیمان است و چند سرصشه ا  
هم می زند از او می پرسم چرا ماسک نشمشی 
زنی؟ پاسخ می دهد: ما کشارگشران از قششر 

مان گرد و  ضعی  به شمار می آییم؛ در شغل
غبار سیمان، خاک و دیگر مصالح ساختمانشی 
وجود دارد و بحران کرونا هم بر این مششکشل 
مضاع  شده است نه تنها سینه ما بشه ایشن 
گرد و غبار عادت کرده بذکه برا  مبشارزه بشا 
شیوع بیمار  کرونا توان اقتشصشاد  جشهشت 

 خرید ماسک نداریم.
او ادامه می دهد: ما کارگران روزانه باید حتماً 
یک ماسک بزنیم و در پایان کار آن را دور 
بیاندازیم زیرا دیگر قابل استفاده نیست، امّشا 
خرید ماسک برا  ما به صرصه نیشسشت؛ االن 
هم ماسک گران شده و در داروخانه هشا هشر 

تومان به صشروش  ۲۵۹۹یک ماسک به قیمت 
می رسد درآمد ما که گاهاً صصشذشی اسشت و 
بعضی مواقع کار نیست کفاف زندگی مان را 

 نمی دهد چه برسد به خرید ماسک.
این کارگر ساختمانی تصریح می کند: ماسک 
زدن برا  کارگران جدا  از شیوع کرونا هشم 
ضرور  است چون گرد و غبار بشه ریشه مشا 
آسیب می زند، ا  کاش حداقل دولت صکر  
برا  کارگران ساختمانی در زمان کرونا بر می 
داشت تا از این بحران بتوانیم به خوبی عبشور 

 کنیم.
برا  اینکه ببینیم صن  کارگران رصسنشجشان 
آیا حمایتی از لحاظ توزیشع مشاسشک بشیشن 
کارگران ساختماتنی انجام می دهد یا خشیشر؟ 

 به سراغ مسئولین این صن  می رویم.
 

ید ماسک  کارگران توان مالی برای خر
 ندارند 

رئیس صن  کارگران ساختمانی شهشرسشتشان 
هزار  ۵رصسنجان هم با اشاره به وجود بی  از 

کارگر ساختمانی در رششتشه هشا   ۵۹۹و 
مختذ  از جمذه کارگر معمولی، برقکار، بشنشا، 
سیمان زن، لوله کشی ساختمان، ظری  کشار، 
گچ کار و... در رصسنجان می گوید: کشارگشران 
ساختمانی عمدتاً صصذی هستند و امسشال بشا 
بحران کرونا ساختمان ساز  ها خوابشیشده و 

 تعداد  از کارگران بیکار شدند.
عذی رضابیگی تصریح می کند: صصل پشائشیشز 
احتمال داده اند که شیوع ویروس بیشتر شود 
از طرصی پارچه هم گران شده و ماسک ایشن 
کاال  ضدکرونایی کمتر تولیشد و بشه بشازار 
عرضه می شود همین مقدار کم هم گران بشه 

 دست مردم می رسد.
و  ادامه می  دهد: متأسفانه با اجبار  شدن 
ماسک، اکثر کارگران نمی توانند آن را تهشیشه 
کنند کارگرانی که به صن  جهت انجام امشور 
ادار  خود مراجعه می کنند  ما از جیب خود 
ماسک تهیه کردیم و اگر نداشته باششنشد در 

 اختیار آن ها می گذاریم.
رضابیگی با بیان اینکه ماسک زدن راه قشو  
در مقابذه با قطع زنشجشیشره کشرونشا اسشت 
خاطرنشان می کند: کارگران باید روزانه یشک 
ماسک بزنند آن ها در شرایطی هستنشد کشه 
امکان مبتال شدن وجود دارد، بر خالف یشک 
کارمند ادار  یا مغازه دار و ... که شاید دو تشا 

روز از یک ماسک بتوانند استفاده کشنشنشد.  ۱
متأسفانه کارگر نمی تواند یک ماسک را چند 

 روز استفاده کند.
کشارگشر در  ۵۵۹۹این مسئول با اشاره بشه 

رصسنجان و نیاز روزانه آن ها به ماسک گفت: 
هزار تشومشان  ۲به صرض، قیمت هر ماسک را 
میذیون تشومشان  ۸حساب کنیم روزانه حداقل 

باید صرف هزینه خرید ماسک آن هشا ششود؛ 
باید درخواست وام کنیم تا ماسک تهیه کنیم 

 و در اختیار آن ها قرار دهیم.
 ۵۹۹او خاطر نشان می کند: در بحران کرونا 

بسته معیشتی شامل مرغ، پشنشیشر، بشرنشج، 
روغن،چا ، رب گوجه صرنگی و... را با رایزنشی 
با عوامل اجرا  طشرح مشهشمشانشی بشزرگ 
رصسنجانی ها که اواخر اسشفشنشد مشاه سشال 

خانوار از  ۵۹۹گذشته اجرا شد جذب و بین 
 کارگران رصسنجان توزیع کردیم.

 
متاسفانه مسئوالن بهایی به کارگران نمی 

 دهند
مهد  شمسی عضو هیئت مدیره این صنش   

هم می گوید: شرایط کرونا حاکم شده امّا بشه 
ناچار باید کارگران در محیط کشار از مشواد 
ضدعفونی کننده و ماسک استفاده کننشد تشا 
گرصتار ویروس نشوند؛ این قشر نمی توانند از 
عهده خرج و مخارج زندگی خشود بشرآیشنشد 
متأسفانه مسئولین هم به آن ها بشهشا نشمشی 
دهند و در تهیه ماسک یا نیازها  دیگر ایشن 

 قشر حمایتی نمی کنند.
او اضاصه می کند: برخی از کارگران ندارند مشا 
از صرماندار  هم تقاضا کشردیشم کشه بشرا  
کارگرانی که کسب و کار آن ها به دلیل کرونا 
آسیب دیده و تعطیل شده است تسشهشیشالت 
یک میذیون تومانی ارائه دهند امّا تا به حشال 
که مشاهده کردیم مسئولین از ارائه خدمشات 

 به این قشر شانه خالی کردند.
سعید صالح عباسی عضو دیگر هیئت مشدیشره 

صن  کارگران رصسنجان هم می گویشد: اگشر 
بخواهیم ماسک را از داروخانه یا مراکز صروش 
تهیه کنیم سخت است و منابع مالشی وجشود 
ندارد؛ لذا اگر تعامذی با کارگاه ها  بسیجی و 
جهاد  که ماسک می دوزند ماننشد مشوکشب 
خاتم االنبیاء و بسیج داشته باشیم شاید بهتشر 
بتوان تا زمان صروک  کشردن ایشن بشحشران 
ماسک مورد نیاز قشر کارگر رصسنجان را تشا 

 حدود  برآورده کرد.
او اضاصه می کند: قشر کارگر نان آور خانشه و 
درآمد آن ها با توجه به تحریم هشا و تشورم 

 ضعی  و ناچیز است.
صالح عباسی می گوید: صن  تشکیشل ششده 
برا  حمایت از کارگران لذا مسشئشوالن هشم 
دست ما را جهت حمایت هرچه بهتر این قشر 

 بگیرند. 
 

وش هر ماسک در  ۰۰۵۵تا  ۰۵۵ تومان سود فر
وخانه های رفسنجان است  دار

بنا به گفته ها  برخی مردم که ماسک گران 
است و قدرت خرید این ابزار سشالمشتشی را 
ندارند. سر  هم به تعداد  از داروخانه هشا  
رصسنجان زدیم یکی از داروخانه ها ماسک را 

تومان می صروشد. صروشنشده  ۲۵۹۹به قیمت 
 ۲۵۹۹قیمت را برا  ماسک ها  معمشولشی 

عنوان می کند و می گوید: ماسک صیذتشر دار 
هشزار تشومشان  ۹۵هزار تا  ۹۹هم قیمت بین 

است. ما از شرکت پخش  و تشوزیشع اقشالم 
تومشان  ۹۱۹۹پزشکی هر ماسک را به قیمت 

تومان به دست مشردم  ۲۵۹۹تهیه و با قیمت 
 می رسانیم.

 
 مردم در خانه ماسک پارچه ای تهیه کنند
معاون بهداشتی دانشگاه عشذشوم پشزششکشی 
رصسنجان هم با اشاره به اینکه ماسک بشایشد 
استاندارد و دارا  سه الیشه و یشا دو الیشه 
باشد،می  گوید: در شرایطی که کمبود ماسک 
یا با گرانی این کاال مواجه هستیم مردم مشی 
توانند با پارچه ها  استانشدارد مشخشصشو  
ماسک، آن را در خانه تهیه کنند که پشس از 
استفاده می توانند آن را شسشتشه و بشا اتشو 
میکروب زدایی کنند و روز بعد دوباره مصرف 

 کنند.
احمد جمالی زاده بیان می کند: زدن ماسشک 
هم باید تحت شرایطی باشد نشبشایشد مشدام 
ماسک را از رو  صورت برداششت و دوبشاره 
استفاده کرد چون امکان آلشوده ششدن آن 

 وجود دارد.
اششاره و “  من ماسک می زنشم” او به پوی  

درصد  ۱۹تصریح می کند: زدن ماسک باال  
از ابتال  صرد به کرونا می تواند جشذشوگشیشر  
کند. ماسک هزینه چندانی ندارد چشنشانشچشه 
اصراد  نمی توانند آن را تهیه کنند می توانند 

 در خانه بدوزند و استفاده کنند.
جمالیزاده ادامه می دهد: ماسشک واکسشنشی 
است قویتر از واکسن ها  رایج، و ایمنی کشه 
ماسک در برابر این بیمار  ایجاد می کشنشد، 

 بهتر از سایر داروها و مسکن ها است.
جمالیزاده با اشاره به اینکشه مشاسشک هشا  
جراحی و معمولی گاها استانداردها  الزم را 
ندارند، می گوید: استفاده از مشاسشک هشا  

 پارچه ا  هزینه خانوارها را باال نمی برد.
جمالیزاده با تأکید بر اینکه همه باید ماسشک 
بزنند، می گوید: با رعشایشت نشکشات سشاده 
بهداشتی، زدن ماسک، پرهیز از تشجشمشعشات، 
تغذیه سالم و ورزش زنجیره انتقشال ویشروس 

قطع می شود؛ االن در دنیا تحقیقشات نششان 
داده است که ماسک در مبتالنشدن صرد موثر 
است برا  بیماران، سالمندان و ... واجب است 
و اصراد سالم هم تا جایی که می توانند ماسک 
بزنند و در غیر این صورت از تجمعات پرهیشز 

 و نکات بهداشتی را رعایت کنند.
  

 پرسنل بیمارستان هم کمبود ماسک دارند
معاون غذا و دارو  دانشگاه عذوم پشزششکشی 

 ۲تشا  ۹.۵رصسنجان هم می گوید: ماهانشه 
میذیون عدد ماسک به سازمان غذا و دارو  
کل دانشگاه ها  عذوم پزشکی سراسر کششور 

 اختصا  یاصته و توزیع می شود.
رضاعذی سذطانخواه می گوید: قبال ماسک در 
رصسنجان با قیمت مشخص توزیع می شد، در 
حال حاضر با شیوع کرونا کارخانه هایی هشم 
در سطح کشور تولید می کنند هم اینکه در 
شهرستان ها کارگاه ها  جهاد  اقشدام بشه 
تولید این کاال کردند که هزینه ها  تشولشیشد 
ماسک در کارگاه ها  تولید  هم باال رصشتشه 

 است.
او با اشاره به اینکه توزیع ماسک در داروخانه 
ها هم بنا است بر عهده وزارت صمت بشاششد. 
اضاصه می کند: تا اجرا  این دستشورالشعشمشل 
کارخانه ها  تولید کننده ماسک در سشطشح 
کشور این محصول را به شرکت ها  واسطشه 
گر تجهیزات پزشکشی جشهشت تشوزیشع در 
 شهرستان ها با نرخ غیر مصوب می صروشند.

رضاعذی سذطانخواه با اشاره به ایشنشکشه نشرخ 
اعالم کرده اند و  ۹۹۵۹کارخانه ا  ماسک را 

تومان برا  مصرف کننده، بیان مشی   ۹۵۹۹
کند: داروخانه ها را بر اساس صاکتور کنشتشرل 

ها از صروش  می کنیم چنانچه  درصد سود آن
ماسک بیشتر باشد برخورد می کنیم، ماسشک 

، ۹۵۹۹در داروخانه ها  رصسنجان با قیمت 
تومان با توجه به ایشنشکشه از  ۲۵۹۹و  ۲۹۹۹

شرکت ها  مختذ  سطح کششور بشا نشرخ 
مختذ  تهیه می کنند عرضه می شود و اگشر 
جذو  صروش در داروخانه ها را بگیریم شایشد 
 از همین مقدار ماسک هم مردم محروم شوند.

هزار مشاسشک  ۶تا  ۵او ادامه می دهد: روزانه 
در بیمارستان عذی بن ابیطالب رصسشنشجشان 
مصرف می شود؛ پرسنل بیشمشارسشتشان هشم 
کمبود ماسک دارند، ماسک ها  مورد نشیشاز 
مردم، ادارات، بخ  ها  خصوصی و دولتشی، 
بیمارستان ها و ... قرار است با سشامشانشدهشی 
مسایل بین وزارت صمت، وزارت بهداششت و 
دیگر ارگان ها  زیربط تهیه و بشا قشیشمشت 
مناسب مصوب در ستاد مذی مبارزه با کشرونشا 

 توزیع شود.
 
قیمت ماسک در ستاد مذی مبارزه با کرونا با  

تومان مصوب شد امّا بیشتشر  ۹۵۹۹تا  ۹۱۹۹
داروخانه ها ماسک را به قیمت مصوب ستشاد 
مذی مبارزه با کرونا تحویل مردم نمی دهنشد. 
باید دید آیین نامه ها  اجرایی جدید مصوبه 
ستاد مذی مبارزه با کرونا منجر به ساماندهشی 
قیمت ماسک با قیمت مصوب به داروخانه هشا 

 می شود یا خیر؟
 

ادامه روند بحران کرونا کادر درمان را خستشه 
کرده امّا از انجام وظایفشان کم نکرده اسشت. 
کادر درمان، سالمت را به بیماران هدیه مشی 
کنند ما نیز برا  اینکه اصراد کمتشر  دچشار 
این بیمار  شوند با زدن ماسک کادر درمشان 

 را یار  کنیم.


