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پروین میرزاحسینی 

علوم پزشکی  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
داد  خبر   HIV به  ابتال  کاهش سن  از  کرمان 
سنین  و  نوجوانان  در  ابتال  »افزایش  گفت:  و 
بسیار  کشور  در  زنان  ابتالی  افزایش  و  پایین 
نگران کننده است و این دو موضوع مهم زنگ 

خطر را به صدا درآورده است«.
»متوسط سن  افزود:  بارونی  محسن  دکتر 
ابتال به HIV ۲۵ سال است و بیشترین تعداد 
قرار  سال   ۴۵ تا   ۲۰ سنی  ردۀ  در  مبتالیان 

دارند«.
وی همچنین خاطرنشان کرد: »در گذشته 
استفاده از سرنگ مشترک مهم ترین دلیل ابتال 
به HIV بود اما در حال حاضر، انتقال از طریق 
تماس جنسی محافظت نشده اصلی ترین دلیل 

ابتال است«.
بهداشتی  معاون  استقامت،  گزارش  به 
در  آذرماه   13 کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه 
ایدز بیان  نشست خبری کمپین اطالع رسانی 
کرد: »اول دسامبر با عنوان روز ایدز نام گذاری 
شده است و نقش رسانه ها در پیشگیری از این 

بیماری بسیار موثر است«.
وی با بیان این که تمرکز شعار امسال برابری 
تشخیص   و  پیشگیری  خدمات  به  دسترسی 
به  کرمان  استان  »در  داد:  ادامه  HIVاست، 
دنبال این هستیم تا اگر افرادی به HIV مبتال 
شده اند، از ایجاد حلقه های متعدد بعد از ابتالی 

این افراد پیشگیری کنیم«. 
مشاوره  مرکز  فعالیت  به  اشاره  با  بارونی 
کرد:  خاطرنشان  کرمان،  شهر  در  رفتاری 
»اگر فردی به بیماری مشکوک شد، می تواند 
و  درمانی  خدمات  از  مرکز  این  به  مراجعه  با 
مراکز  این  در  کند.  استفاده  آن  مشاوره ای 
اطالعات محرمانه و ارائۀ خدمات رایگان است«.

 HIV تشخیص زودهنگام
بسیار حیاتی است

لحاظ  از  حاضر  حال  »در  شد:  یادآور  وی 
به  توجه  با  ضدویروسی،  داروهای  و  درمانی 
ایدز  به  مبتال  بیماران  در  که  ترکیب درمانی 
ضعیف  آن قدر  ویروس  لود  می شود،  استفاده 
بیمار  و  نیست  انتقال  قابل  دیگر  که  می شود 
نمی شوند،  مبتال شناخته  فرد  به عنوان  مبتال، 

البته باید دارو مرتب استفاده شود«.
علوم پزشکی  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
تماس  طریق  از  »ایدز  داد:  ادامه  کرمان 
سرنگ  از  استفاده  نشده،  محافظت  جنسی 
جنین  به  مبتال  مادران  از  انتقال  و  مشترک 
تاسیس  با  منتقل می شود که در حال حاضر 
مراکز DIC و توزیع سرنگ های نو به معتادان، 
سبب شده تزریق مشترک صورت نگیرد و با 
نظر  تحت  افراد  این  صورت گرفته،  شناسایی 
اختیار  در  رایگان  کاندوم  و  سرنگ  و  هستند 
آن ها قرار داده می شود و حتی حمام و سایر 
مسائل بهداشتی این افراد، خصوصا کسانی که 

بی خانمان هستند، تحت نظر است«.
وی با تاکید بر این که تشخیص زودهنگام 
صورت  »در  گفت:  است،  حیاتی  بسیار   HIV
سال هایی  تعداد  بیماری،  زودهنگام  تشخیص 
که فرد مبتال می تواند زندگی کند بسیار بیشتر 

از زمانی است که بیماری به مرحلۀ ایدز برسد«.
در یک  بیماری  مراحل  به  اشاره  با  بارونی 
زمان  »از  داد:  توضیح   ،  HIV به  مبتال  فرد 
ابتالی فرد به ویروس HIV، بیمار چهار مرحلۀ 
را  مرگ  و  ایدز  نهفتگی،  دورۀ  حاد،  عفونت 
سپری می کند که دورۀ نهفتگی ممکن است 
تا ۲۵ سال طول بکشد اما با دارودرمانی، عمر 
طبیعی طی می شود اما فرد مبتال باید تا آخر 

عمر دارو مصرف کند«.
وی تاکید کرد: »ایدز در حال حاضر بیماری 
نیست که به آن اَنگ بزنند و درمان به مرحله ای 
رسیده که این افراد می توانند محافظت شده در 

همه جا حضور داشته باشند«.

بی اطالعی ۴۰ درصد جامعه
از بیماری ایدز

علوم پزشکی  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بر  ما  تاکید  کرمان،  استان  »در  گفت:  کرمان 
آموزش، پیشگیری از ابتال به   HIVو دسترسی 

همگان به مراکز مشاوره است«.
مطالعات  »طبق  کرد:  خاطرنشان  وی 
انجام شده بر روی بیماری HIV در ایران، ۴۰ 
راه های  بیماری،  دربارۀ  جامعه  افراد  درصد 
حالی که  در  ندارند  اطالع  آن  درمان  و  انتقال 
روی  باید  ایدز کم شود  بیماری  بخواهیم  اگر 

این محورها سرمایه گذاری کنیم«.
مطالعات  اساس  »بر  شد:  یادآور  بارونی 
انجام شده، رعایت تعهد  مختلفی که در دنیا 
اخالقی و پایبندی به نظام خانواده، تسهیل در 
امر ازدواج و استفاده از وسایل محافظت فردی 
بسیار  ایدز  بیماری  از  پیشگیری  و  در کنترل 

مهم است«.

ارائۀ آموزش با استفاده
از زبان علمی

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص 
کردن  صحبت  با  پرورش  و  آموزش  مخالفت 
این زمینه  ایدز در مدارس، گفت: »در  دربارۀ 
پرورش  و  آموزش  وزارت  سطح  در  شاید 
سطح  در  اما  باشد  داشته  وجود  مشکالتی 
استان کرمان تعامل خوبی با آموزش و پرورش 
استان داریم و نشست های مشترکی در زمینۀ 

آموزش ها و سایر موارد برگزار می شود«.
علمی  ما  »آموزش های  داد:  ادامه  بارونی 
سمت  از  ارسالی  پروتکل  اساس  بر  و  است 
وزارت بهداشت ارائه می شود، در مدارس برای 
هر گروه سنی با استفاده از زبان علمی صحبت 

می کنیم«.
در  آموزش ها  »ارائۀ  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  پرورش  و  آموزش  مالحظات  با  مدارس 
گروه های سنی مختلف انجام می شود، ما بدون 
اما  نمی کنیم  ورود  پرورش  و  آموزش  اجازۀ 

تعامل داریم«.
بارونی با تاکید بر این که تا آموزش نباشد 
را  بیماری  به  متصل  زنجیره های  نمی توان 
آموزش  مانع  بزرگ ترین  به  اشاره  با  شکست، 
در زمینۀ ایدز، توضیح داد: »فکر می کنم چون 
زبان مشترکی بین سیاستمداران در حوزه های 
نمی تواند  آموزش ها  این  ندارد  وجود  مختلف 
و  دانشجویان  ما  هدف  گروه های  باشد،  موثر 
تجربه ای  به  توجه  با  و  هستند  دانش آموزان 
ایجاد  می کنم  فکر  دارم،  زمینه  این  در  که 
زبان مشترک، افزایش سواد سالمت در زمینۀ 
HIV و تبیین اهداف آموزش می تواند موانع را 

برطرف کند«.
وی افزود: »در زمینۀ کووید هم اوایل شیوع 
بیماری، اختالف نظر با آموزش و پرورش دربارۀ 
فاصله گذاری و ماسک وجود داشت که برطرف 
نتیجه  به  استان ها  از سایر  شد و حتی زودتر 

رسیدیم«.
علوم پزشکی  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
با  بسیار  باید  »آموزش ها  کرد:  تاکید  کرمان 
احتیاط و بر اساس فرهنگ های مختلف صورت 
بگیرد و در هر جایی باید نوع صحبت متفاوت 

باشد«.

ابتالی ۵۷ درصد بیماران
از طریق روابط جنسی

دانشگاه  بیماری های  با  مبارزه  گروه  مدیر 
علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست با بیان 
اجتماعی  و  رفتاری  بیماری  یک  ایدز  این که 
است که درمان آن به نهادهای زیادی وابسته 
ایدز،  برای  انگ  و  تابو  »ایجاد  گفت:  است، 
قضاوت بیماران مبتال به ایدز و نوع نگاه جامعه 

باید در این زمینه تغییر کند«.
دکتر سعید صحبتی افزود: »ایدز و هپاتیت 
نیز  آن ها  انتقال  که  هستند  ویروسی  دو  هر 
مشترک است اما نگاه به بیماران   HIV متفاوت 
 HIV بیماری  این که  بر  تاکید  با  وی  است«. 
تحت کنترل است، امکان درمان آن وجود دارد 
و فرد مبتال می تواند طول عمر طبیعی داشته 
ابتدایی شیوع  »در سال های  داد:  ادامه  باشد، 
بیماری، 9۰ درصد مبتالیان را مردان تشکیل 
می دادند اما در حال حاضر 19 درصد بیماران 

خانم  هستند که در شش ماه اول امسال، تعداد 
مبتالیان خانم 31 درصد بوده است«.

کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  سخنگوی 
درصد   ۵۷ جاری  سال  »در  کرد:  خاطرنشان 
 HIV  بیماران از طریق روابط جنسی به بیماری
مبتال شدند و ۷۵ درصد بیماران در ردۀ سنی 

۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند«.
 HIV وی با اشاره به ارائۀ خدمات به بیماران
محرمانه،  می شود  ارائه  که  »خدماتی  گفت:   ،
رایگان و داوطلبانه است و هیچ کس را مجبور 

نمی کنیم تست بدهد«.

ارائۀ خدمات رایگان و محرمانه

کارشناس مسئول ایدز دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان نیز در این نشست با اشاره به وجود پنج 
سطح  در  رفتاری  بیماری های  مشاوره  مرکز 
دانشگاه  حوزۀ  »در  گفت:  کرمان،  استان 
علوم پزشکی کرمان یک مرکز در شهر کرمان، 
خیابان احمدی غربی، روبه روی کوچه ۲۵ دایر 
پایگاه های  نیز  شهرستان ها  سایر  در  و  است 
فعال  بیماران  به  خدمات  ارائۀ  برای  مشاوره، 
است«. دکتر نسیم نصیری بیان کرد: »در مرکز 
خدمات  کرمان،  رفتاری  بیماری های  مشاوره 
واکسیناسیون  پزشکی،  مامایی،  دندانپزشکی، 
 HIV سریع  رایگان  تست  انجام  و  بیماران 
ارائه می شود و بیماران می توانند با شماره های 
این مرکز در تماس  با  3۶۵۵ و 3۲۲319۸۲ 
کلیۀ  ارائۀ  این که  بر  تاکید  با  وی  باشند«. 
کامال  »خدمات  افزود:  است،  رایگان  خدمات 
محرمانه است و حتی آدرس و کدملی هم از 

مراجعان دریافت نمی شود«.
بیماران  داروی  تامین  درخصوص  نصیری 
مبتال به ایدز نیز توضیح داد: »داروهای بیماران 
بیماران  مدیریت  مرکز  از  مستقیم  به صورت 
با  خوشبختانه  و  می شود  ارسال  وزارتخانه 
کمبود دارو مواجه نشدیم زیرا داروی جایگزین 
از تحت  بیمار  ندادیم  اجازه  و  دارد  هم وجود 

درمان خارج شود«.

روش درمان 72 ساعت طالیی 

دانشگاه  رفتاری  بیماری های  مرکز  مدیر 
علوم پزشکی کرمان نیز با اشاره به انجام تست 
تشخیص سریع پس از مشاورۀ مراجعه کننده به 
این مرکز، اظهار کرد: »جواب تست بعد از ۲۰ 
دقیقه مشخص می شود، اگر این آزمایش منفی 
اگر مجددا  و  تکرار می شود  بعد  روز  شد، ۴۵ 
منفی شد، سه ماه بعد تکرار می شود تا از سالم 
بودن فرد مطمئن شویم، اما اگر این تست در 
هر یک از مراحل مثبت شود نیاز به بررسی و 

انجام آزمایش های تکمیلی دارد«.
دکتر ابراهیم رنجبر با اشاره به روش درمان 
۷۲ ساعت طالیی، خاطرنشان کرد: »اگر فرد 
اول مراجعه  روز  و در 3  باشد  مواجهه داشته 
منفی  او  اولیۀ  آزمایش  آن که  شرط  به  کند، 
دارو  او  به  روز   ۲۸ پیشگیری،  برای  باشد، 
ابتالی فرد به  از تکثیر ویروس و  تا  می دهیم 
 9۵ باالی  روش  این  و  شود  جلوگیری   HIV

درصد از ابتالی فرد جلوگیری می کند«.
در  نفر   ۲19 حاضر  حال  »در  گفت:  وی 
مرکز بیماری های رفتاری کرمان تحت درمان 

قرار دارند«. 

سخنگوی علوم پزشکی کرمان مطرح کرد

ساماندهی سگ های 
بالصاحب موفقیت آ میز نبود 

علوم پزشکی  دانشگاه  سخنگوی  جامعه:  گروه 
سگ های  با  مبارزه  برنامۀ  »متاسفانه  گفت:  کرمان 
ولگرد در استان کرمان به صورت کامل انجام نشده و 
افزایش تعداد سگ های ولگرد در استان مشهود است؛ 
اکنون این حیوانات را به وفور در خیابان ها، کوچه ها 
و پارک های شهر می بینیم که آزادانه پرسه می زنند«.

سعید صحبتی دربارۀ نقش علوم پزشکی در موضوع 
جمع آوری سگ های ولگرد و نیز آخرین وضعیت این 
ساماندهی  و  جمع آوری  »طرح  داد:  توضیح  مساله، 
که  سازمان هاست  دیگر  به  مربوط  ولگرد  سگ های 
متاسفانه تا این لحظه ناکام مانده و حتی باعث افزایش 

تعداد این حیوانات شده است«.
با  مقابله  برای  مربوطه  »کارگروه  کرد:  اظهار  وی 
سگ های ولگرد با حضور شهرداری، شورای اسالمی 
و  بهداشت  و  انتظامی  نیروی  فرمانداری ها،  شهر، 
درمان برگزار می شود که دانشگاه علوم پزشکی فقط 
»مصوبات  گفت:  صحبتی  است«.  آن  از  بخش  یک 
زیرا  نیست  کافی  اما  انجام شده  تقریبا  کارگروه  این 
نتوانسته مشکل سگ های ولگرد را در استان کرمان 
حل کند؛ لذا موضوع مبارزه با سگ های ولگرد را در 
دستور کارگروه سالمت استان کرمان گذاشتیم که به 
صورت ویژه به آن پرداخته خواهد شد«. به گزارش ایرنا 
کرمان، وی با اشاره به افزایش موارد حیوان گزیدگی، 
بیان کرد: »از ابتدای امسال تاکنون سه هزار و 1۰۰ 
مورد حیوان گزیدگی در محدودۀ دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان رخ داده که بیش از ۲ هزار مورد آن، بیش از 

۷۰ درصد، مربوط به سگ گزیدگی بوده است«.
از  توجهی  قابل  درصد  این که  بیان  با  صحبتی 
گزش های حیوانات مربوط به سگ های ولگرد است، 
و  ولگرد  سگ های  شمار  »متاسفانه  کرد:  اظهار 
در  گذشته  سال های  طی  آن  با  مرتبط  بیماری های 

استان روبه فزونی رفته است«.
 

معاون خدمات شهری شهردار کرمان:

زباله گردهای  شهر کرمان 
جمع آوری می شوند

گروه جامعه: معاون خدمات شهری شهردار کرمان، 
مراکز  به  آن ها  تحویل  و  زباله گردها  جمع آوری  از 
باز  و  زباله گردی  »مسالۀ  گفت:  و  داد  خبر  ذی ربط 
غیرمجاز  تفکیک  و  زباله  کیسه های  کردن  پخش  و 
پسماند خشک، عالوه بر برهم زدن نظم شهر و تهدید 
بهداشت شهروندان، موجب چند برابر شدن هزینه های 

شهرداری در جمع آوری و حمل زباله می شود«.
ساماندهی  این که  بیان  با  ایرانمنش  محمود 
زباله گردها، همواره یکی از مطالبات شهروندان است، 
کارگاه های  برای ساماندهی  »به همین جهت  افزود: 
بازیافتی و عوامل غیرمجاز جمع آوری پسماند خشک، 
مدیریت  سازمان  عامل  مدیران  حضور  با  نشستی 
پسماند و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرمان 
انعقاد تفاهم نامه ای در این خصوص،  با  برگزار شد و 
به  نسبت  سازمان،  دو  این  همکاری  با  شد  مقرر 

جمع آوری زباله گردها اقدام شود«.
طی  »همچنین  کرد:  بیان  وی  کرنا،  گزارش  به 
مقرر  قضایی  دستگاه  و  انتظامی  نیروی  با  جلسه ای 
شد پس از جمع آوری این افراد، اقدامات الزم جهت 

تحویل به مراکز ذی ربط انجام پذیرد«.
خاطرنشان  کرمان  شهردار  خدمات شهری  معاون 
در  که  کارگاه هایی  ساماندهی  خصوص  »در  کرد: 
مشغول  منازل شهروندان  نزدیک  و  محدودۀ شهری 
فعالیت هستند نیز مقرر شد کارگاه های مذکور توسط 
کمیسیون بند ۲۰، شناسایی و اقدامات الزم تا زمان 
انتقال آن ها به خارج از محدودۀ شهری و مکان های 

مجاز طبق ضوابط و مقررات انجام گیرد«.
از  تأییدیه  اخذ  جهت  الزم  پیگیری های  از  وی، 
مراجع ذی ربط برای ایجاد شهرک بازیافت در دو نقطه 

از شهر نیز خبر داد. 

نشست کمپین اطالع رسانی ایدز برگزار شد؛

زنگ خطر کاهش سن ابتال به HIV به صدا درآمد
خبر
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 ابتالی ۵۷ درصد بیماران از طریق روابط جنسی                   ایدز با دارو درمانی قابل انتقال نیست

آگهی فقدان سند مالکیت
شناسنامه 3۲۰۰۰۸۵۸9۴  شماره  قاسم  فرزند  آبادي  قائم   / فرشته  خانم  اینکه  به  نظر 
مالک  بعنوان  ملی 3۲۰۰۰۸۵۸9۴  دارای شماره  فهرج  از  تولد  13۷۰/1۲/۰1صادره  تاریخ 
موضوع  کرمان.  بخش۲   از39۶۸۰اصلی  فرعی   ۲9۰۶ پالک   اعیان  و  عرصه  دانگ  شش 
سند مالکیت اصلي بشماره چاپی 1۶۲1۴۰ سری الف سال 9۴ با شماره دفتر الکترونیکی 
بشماره  وارده  درخواست  بموجب  است   گردیده  ثبت   139۷۲۰319۰۷۸۰۰۸۰۸1
 11۰۲/1۶۰۶۲ مورخ 1۴۰1/۰۸/۲۶ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلي تصدیق امضا شده 
مدعي است سند مالکیت پالک مزبور بعلت   سهل انگاری مفقود و در خواست سند مالکیت 
المثني  نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحي ماده 1۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب 

در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهـــي مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهي به اداره ثبت منطقه ۲ شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به 

صدور سند مالکیت المثني اقدام خواهد شد.
محمود مهدیزاده
رئیس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه 2 شهرستان كرمان


