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مدیر کل آموزش و پرورش استان خواستار شد:

تسریع در مستندسازی  امالک آموزش و پرورش

»پهپادها« برای اولین بار ۱00 خودرو 

را جریمه کردند

آتش سوزی انبار ضایعات و انفجار چهار کپسول گاز 
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انتخابات شورای شهر کرمان 

به صورت الکترونیکی

برگزار می شود

رییس کمیته علمی 
ستاد مقابله با کرونا خبر داد:

کسیناسیون همگانی  آغاز وا

در کشور از مهرماه

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان تاکید کرد:

گندم تولید شده استان 
باید تا حد امکان و به نفع

 کشاورز خریداری شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان خبر داد:

اختصاص  ۱۴۰۰میلیاردتومان

 تسهیالت بانکی به کشاورزان کرمانی

2

کرمان؛ کرونای انگلیسی در  گزارش »کرمان امروز« از شیب تند شناسایی و بستری بیماران مبتال به 

متن کامل در صفحه چهارم

نـمره مـردودی
در دومـیـن نوروز کـرونـایـی

کرد و از  که وزارت بهداشت به صورت رسمی اعالم  کشته شدن هزاران ایرانی آغاز شد. هشداری  کرونا و احتمال  کاری اش با خبر تلخ ورود به پیک چهارم   متاسفانه سال 1400 اولین روزهای 
گالیه دارند و مسئوالن  که شوربختانه مردم از مسئوالن  کمی رعایت و اندکی تدبیر  قابل ارتقا بود، اما امروز شاهد هستیم  که با  کرونایی در ایران خبر داد. نکته ای  ورود به چهارمین فاجعه 
کم کار می دانند و مسئوالن نیز از اینکه مردم با وجود اعمال برخی محدودیت ها بازهم به  کاهل و  کرونا، مردم ایران یک صدا مسئوالن مربوطه را  کسن  نیز از مردم. در زمینه فراهم آوردن وا
کتاب تاریخ با رنگ سیاه نگاشته خواهد شد و آیندگان درباره  که یقینا در  وضعیت موجود بی توجه هستند شکوه می کنند. نکته ای در این بین در حال وقوع می باشد مرگ هزاران ایرانی است 
کرد، اما چنین نشد و ایرانیان  کسن و رعایت پروتکل ها از این وضعیت فرار  که می شد به واسطه وا که مردمی به مرگ خود و هم نوعان خود بی توجه بودند و در حالی  گفت  امروزیان خواهند 

بسیاری جان خود را از دست دادند و...

کـــــــرونا کسن معتبر           نمره مردودی مسئوالن در زمینه تامین هرچه سریع تر وا

      نمره مردودی مردم به دلیل انجام سفرهای نوروزی و تجمعات روز طبیعت

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(
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اخبار استان

شرکت پیشگامان توسعه و گردشگری نگین گشت
 امید کریمان )سهامی خاص(

شماره ثبت : 16823  و شناسه ملی: 14009245181
بدلیل به حد نصاب قانونی نرسیدن سهامداران در جلسه فوق العاده مورخ 
1400/1/7 بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آن ها 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  )نوبت دوم( که 
در ساعت 10 صبح مورخ 1400/1/28 در آدرس شهرک مطهری - بلوار 

ایثار - ایثار 7 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 

الحاق موضوع فعالیت شرکت 
هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده )نوبت دوم(

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید بر 
تسریع در مستندسازی امالک آموزش و پرورش، گفت: 
دارد که  و ۵2 ملک  هزار  استان ۵  پرورش  و  آموزش 
متاسفانه بیش از ۶0 درصد این امالک فاقد سند است.

»احمد اسکندری نسب« در آیین انعقاد تفاهم نامه سه 
جانبه بین آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و اداره کل 
ثبت اسناد استان اظهار کرد: با همکاری های الزم بین 
دستگاه های ذی ربط تا یک سال آینده شاهد انقالبی 
در حوزه مستند سازی امالک آموزش و پرورش خواهیم 

بود.
از تعرض به امالک آموزش  وی اظهار کرد: پیشگیری 
و پرورش ضررویست و اغلب این امالک بدون سند با 
همکاری بنیاد مسکن و اداره ثبت، مستند خواهند شد.

در  گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
راستای سرعت بخشی به فرآیند مستندسازی امالک، 
و  اسناد  و  ثبت  کل  ادارات  بین  الزم  های  هماهنگی 
امالک و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مدیران مناطق 

۳2 گانه آموزش و پرورش استان صورت گرفته است.

نامه سه جانبه میان  از امضای تفاهم  اسکندری نسب 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، آموزش و پرورش و 
اداره کل ثبت اسناد برای سند دار کردن امالک آموزش 
پرورش در روستاها و شهرهای کوچک خبر داد و گفت: 
و  معرفی  امر  به  بخشی  نامه شامل سرعت  تفاهم  این 
تثبیت مالکیت دولت و مستند سازی اراضی و امالک 
آموزش و پرورش واقع در مناطق روستایی و شهرهای 

زیر 2۵ هزار نفر جمعیت می شود.
اسکندری نسب با بیان اینکه در سال ۹۹ برای ۵۶ ملک 

آموزش و پرورش سند اخذ شده است اظهار کرد: 281  
سند دفترچه ای نیز به تک برگ تبدیل شده است.

و  آموزش  امالک  زرد  برگ  تک  افزود: ۳0۶ سند  وی 
پرورش استان در سال ۹۹ به بنفش تبدیل شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه 
ملک  و ۵2   هزار  کرمان ۵  استان  پرورش  و  آموزش 
دارد گفت: از این تعداد سه هزار و ۶4  ملک فاقد سند 
هستند و هزار ۹88 ملک نیز سند دارند که اکثر آنها در 

دو سال اخیر اخذ شده است.

رییس مرکز مدیریت سوانح و فوریت های پزشکی 
رفسنجان گفت: بر اثر واژگونی خودروی پژو 40۵ در 
محور یزد به رفسنجان دو نفر کشته و 12 نفر زخمی 
با  گفت وگو  در  زینلی«  حسینی  »محمدرضا  شدند. 

ایسنا اظهار کرد: حدود ساعت 20 و ۳0 دقیقه شب 
11 فروردین ماه واژگونی یک دستگاه سواری پژو 40۵ 
محدوده  یزد-رفسنجان  محور  در  افاغنه  اتباع  حامل 

دوراهی ساقی 14 مصدوم و کشته بر جای گذاشت.

وی افزود: متاسفانه 2 نفر در این حادثه کشته و 12 
نفر مجروح شدند. 

پزشکی  فوریتهای  و  سوانح  مدیریت  مرکز  رییس 
توسط 4  حادثه  این  مجروحان  کرد:  بیان  رفسنجان 

دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
به بیمارستان علی ابن ابیطالب)علیه السالم( رفسنجان 

منتقل شدند.
به گفته وی حال 4 مصدوم وخیم گزارش شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خواستار شد:
تسریع در مستندسازی امالک آموزش و پرورش

رییس اورژانس رفسنجان خبر داد:

واژگونی پژو 405، 14 کشته و مجروح بر جای گذاشت

پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
اطالع رسانی استانداری کرمان، علی زینی وند 
در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان 

کرمان با اشاره به قیمت خرید تضمینی گندم 
گفت: گندم تولید شده استان باید تا حد امکان 

و به نفع کشاورز خریداری شود.

افزایش  برای  مکاتبات  انجام  همچنین  وی 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  گندم  خرید  قیمت 
گفت: در صورت تعیین قیمت جدید در آینده 

مابه التفاوت آن به کشاورزان پرداخت شود.
استاندار کرمان افزود: در جنوب استان کرمان 
از  و  هستیم  گندم  سیلوی  ساخت  نیازمند 
حوزه  این  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
به ویژه سیلوی مکانیزه استقبال خواهیم کرد.

زینی وند اظهار کرد: خرید و نگهداری استاندارد 
تولید  که  شهرستان هایی  تمام  در  باید  گندم 

محصول دارند راه اندازی شود.
براساس این گزارش ماهری مدیرکل غله استان 
از خرید در مجموع  این جلسه  نیز در  کرمان 
120 هزار تن گندم معمولی از مناطق شمال 
و  داد  استان طی سال گذشته خبر  و جنوب 
از شمال  نیز  گفت: 40 هزار تن گندم دوروم 

کارخانجات  به  و  خریداری  کرمان  استان 
ماکارونی ارسال شد.

وی سرانه مصرف و نیاز ساالنه استان کرمان 
به گندم معمولی را ۳40 هزار تن اعالم کرد 
تأمین  استان  که 120 هزار تن آن در داخل 
گندم  کیفیت  به  همچنین  ماهری  می شود. 
جنوب استان و حمل و ترانزیت ریلی گندم در 

استان اشاره کرد.
تولید  پیش بینی  کرمان،  استان  غله  مدیرکل 
تن  هزار   14۵ را  استان  جنوب  امسال  گندم 
کرد  اعالم  تن  هزار   120 را  استان  شمال  و 
ظرفیت  مجموع  تن  هزار   ۳۶0 داد:  ادامه  و 
با  که  است  استان  در  گندم  ذخیره سازی 
نیم  بر  بالغ  کارخانجات،  انبارهای  احتساب 
میلیون تن امکان ذخیره سازی استاندارد گندم 

را داریم.

استاندار کرمان تاکید کرد:

گندم تولید شده استان باید تا حد امکان و به نفع کشاورز خریداری شود

خبر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

شمال استان خبر داد:

اختصاص  ۱۴۰۰میلیاردتومان 

تسهیالت بانکی به کشاورزان کرمانی
 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: تعداد ۹ هزار و 127 
پروژه در بخش های آب و کشاورزی طی حدود هشت سال گذشته با واگذاری 
هزار و 400 میلیارد تومان تسهیالت بانکی در شمال این استان به بهره برداری 

رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
عباس سعیدی  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عمده طرح های کشاورزی 
که عملیات اجرایی آنها طی مدت یاد شده  آغاز شده یا به بهره برداری رسیده  
را شامل ساخت استخرهای کشاورزی، سیستم های آبیاری قطره ای، الیروبی 

و ترمیم قناتها  ذکر کرد.
سعیدی احداث گلخانه ها، تولید بذر، کاشت و تولید گیاهان دارویی، توسعه 
آبزی پروری و تولید زالو و ماهیان زینتی، راه اندازی بیش از ۳21 واحد صنایع 
تبدیلی و تکمیلی کشاورزی توسعه دامپروری و تکثیر دام های اصالح نژاد 
شده و نژاد نوترکیب، مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی ، بهره برداری از 
کارخانه شیر ، لبنیات و صادرات محصوالت کشاورزی را از جمله این طرح 

ها برشمرد.  
های  طرح  تکمیل  یا  احداث  برای  شده  واگذار  اعتبارات  سعیدی  گفته  به 
کشاورزی از محل بند الف تبصره 18، صندوق توسعه ملی، اشتغال توسعه 

روستایی پرداخت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه کشت های گلخانه 
ای از ۶0 هکتار به ۳00 هکتار در این استان افزایش پیدا کرده است تصریح 
کرد: در حال حاضر نیز برای توسعه کشت های گلخانه ای تسهیالت بانکی 
در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و فرصت سرمایه گذاری خوبی در 

این بخش فراهم شده است.
وی گفت: سرمایه گذاری های خوبی نیز در بخش احداث گلخانه ها در استان 
کرمان در حال انجام است که به سطح زیر کشت گلخانه های این استان 

اضافه خواهد شد.
سعیدی افزود: اکنون در بخش های گلخانه ها، کشت گیاهان دارویی و توسعه 
دامپروری استان زمینه سرمایه گذاری وجود دارد و سرمایه گذاران می توانند 

در این بخش فعالیت کنند.
وی بیان کرد: جهاد کشاورزی استان کرمان در زمینه توسعه شیالت نیز قادر 
به واگذاری تسهیالت است و در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی رقم اعالم شده 
۶0 میلیارد تومان بود که 7۵ میلیارد تومان معادل 1۳۵ درصد تسهیالت در 

سال گدشته پرداخت شده است.
برای  پیگیری  استان کرمان گفت: در حال  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
متقاضیان خرید  به  پرداخت  به منظور  تومان تسهیالت  میلیارد  جذب 10 

کمباین و تراکتور هستیم.
وی گفت: اقدامات خوبی در زمینه مکانیزاسیون بخش کشاورزی در استان 
کرمان انجام شده به طوری که ضریب مکانیزاسیون با ورود بیش از سه هزار 
تراکتور و کمباین به این استان از ۹ دهم اسب بخار به 1.۶۶ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
سعیدی با بیان اینکه تاکنون بیش از 17 هزار دنباله بند و ادوات کشاورزی 
وارد استان کرمان شده که ضریب مکانیزاسیون از 48 درصد به ۶7 درصد 
افزایش یافته که اقدام بسیار خوبی در زمینه افزایش بهره وری، کاهش هزینه 

ها و افزایش درآمد کشاورزان و باغداران است.
استان کرمان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی در حوزه زراعی و باغی 

کشور بشمار می رود.

آتش سوزی انبار ضایعات و انفجار 

چهار کپسول گاز در کرمان
حادثه  در  گاز  کپسول   4 انفجار  از  کرمان  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 

آتش سوزی انبار غیراصولی ضایعات در حاشیه شهر کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رضا 
ایمنی شهرداری کرمان  و خدمات  آتش نشانی  میرزایی، مدیرعامل سازمان 
با اشاره به وقوع آتش سوزی در ساعت 8 و 10 دقیقه صبح 12 فروردین ماه 
در بلوار قائم )انتهای شرف آباد(، گفت: این حریق همراه با دود بسیار زیاد، 
مربوط به آتش سوزی یک انبار ضایعاتی در بلوار قائم )شرف آباد( بود که محل 

جمع آوری الستیک و اقالم ضایعاتی مثل الستیک بوده است.
او بیان کرد: در کمترین زمان ممکن از اعالم وقوع حریق، 2 دستگاه خودروی 

آتش نشانی از ایستگاه های 2 و 4 به محل حادثه اعزام شدند. 
از  نفر   10 همراه  به  سازمان  عملیات  و  فنی  معاون  کرد:  تصریح  میرزایی 

آتش نشانان در عملیات اطفای حریق این انبار غیراصولی شرکت داشتند.
محل  در  ال پی جی  گاز  کپسول  عدد   4 نگهداری  دلیل  به  کرد:  تصریح  او 
الستیک های  زیاد  بسیار  حرارت  به  توجه  با  و  ضایعات  این  جمع آوری 
با درایت آتش نشانان و دور کردن  آتش گرفته، 4 کپسول منفجر شدند که 

مردم و ساکنان از محل حادثه، خوشبختانه هیچ کس آسیب ندید.
گفت:  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
آتش سوزی و سوختن مواد مختلف ضایعاتی از جمله الستیک و چوب با حجم 
شعله و دود زیاد همراه هست و وقتی دچار آتش سوزی می شود، با درون سوزی 
شدید همراه است که اطفای حریق آن را زمان بر می کند و در این حادثه نیز 

اطفای حریق، 2 ساعت به طول انجامید.
او بیان کرد: به شهروندان توصیه می کنیم نکات ایمنی را جدی گرفته و از 
انبار کردن مواد ضایعاتی و به آتش کشیدن آن ها جدا خودداری کنند و بدانند 

بزرگ ترین حوادث در دل کوچک ترین بی احتیاطی ها نهفته است

واکسینه شدن ۱۰۰ نفر از پاکبان های 

سیرجان علیه کرونا 
 

واکسیناسیون پاکبان های شهرستان سیرجان علیه کووید 1۹ با تزریق واکسن 
به پاکبانان شهر سیرجان آغاز شد.

پزشکی  علوم  دانشکده  روابط عمومی  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
سیرجان  شهرداری  زحمت کش  پاکبان های  از  نفر  از 100  بیش  سیرجان، 
علیه کرونا توسط دانشکده علوم پزشکی سیرجان واکسینه شدند. در روزهای 
آتی نیز پاکبان های شهرهای اقماری شهرستان سیرجان، علیه بیماری کرونا 

واکسینه می شوند.  

شورای  انتخابات  برگزاری  از  کرمان  استاندار 
شهر کرمان به صورت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند در ستاد 
بین  مناسب  تعامل  به  کرمان  استان  انتخابات 
کرمان  استان  در  نظارت  و  اجرایی  هیات های 
اشاره کرد و گفت: فرآیند انتخابات طبق قانون 

درحال انجام است. 

وی با بیان اینکه انتخابات شوراهای شهر و روستا 
الکترونیکی  صورت  به  کرمان  استان  مرکز  در 
مورد  امکانات  همه  باید  افزود:  می شود،  برگزار 
توسط  شهرستان ها  در  انتخابات  برای  نیاز 

فرمانداری ها فراهم و ملزومات خریداری شود.
اجرایی  اینکه هیئت های  به  اشاره  با  وند  زینی 
کرد:  بیان  می کنند،  عمل  قانون  براساس 

و  قانونی  مستندات  بدون  اجرایی  هیات های 
مستدل حق ندارد کسی را رد صالحیت کنند.

امنیتی و  محمدصادق بصیری معاون سیاسی، 
با  این جلسه  استاندار کرمان هم در  اجتماعی 
اشاره به برگزاری انتخابات شورای اسالمی شهر 
کرمان به صورت الکترونیکی گفت: با توجه به 
دخیل  عوامل  دقیق  تعداد  باید  کرونا  اپیدمی 

در برگزاری انتخابات برای گرفتن تست کرونا 
مشخص شود.

علیار اسکندری نسب مدیرکل سیاسی و انتخابات 
استانداری کرمان هم در ادامه این جلسه بیان 
کرد: برای انتخابات شورای اسالمی شهر کرمان 
به یک هزار و ۵0 صندوق الکترونیکی اخذ رأی 

نیاز است که این میزان موجود است.

انجام 287 مورد عملیات  از  مدیرعامل آتش نشانی کرمان 
امدادی و نجات جان 7۶ کرمانی طی یک ماه گذشته خبر 

داد.
خصوص  این  در  میرزایی  رضا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفت: در حوادثی که در اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاد، 
7۶ نفر از شهروندان توسط آتش نشانان نجات یافتند و 28 نفر 
در حوادثی از قبیل تصادف و سقوط از بلندی، مجروح شدند.

میرزایی افزود: 147 مورد آتش سوزی و 140 حادثه به دلیل 
ایمنی در اسفندماه سال  بی احتیاطی و عدم رعایت مسائل 

گذشته در شهر کرمان اتفاق افتاد.
در  که  حریق  مورد   147 مجموع  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
به مواد  اسفندماه در شهر کرمان رخ داد، 74 مورد مربوط 
پسماند و بازیافتی، 17 مورد مربوط به وسایل نقلیه، 2۳ مورد 
مربوط به منازل مسکونی، 17 مورد مربوط به مراکز تجاری و 

1۶ مورد مربوط به جنگل و درختان بوده است.
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
در  نجات  و  امداد  عملیات   140 مجموع  از  گفت:  کرمان 
مدت زمان یادشده، 2۵ مورد زنده گیری حیوانات خطرناک و 
غیرسمی،  و  مارهای سمی  زنده گیری  مورد  آزاردهنده، ۳0 
آسانسور،  امداد  مورد  قفل، هشت  و  مورد چیدن حلقه   28
1۳ مورد امداد تصادفات خودرویی، دو مورد امداد و نجات از 

کوه و بلندی، 1۶ مورد بازدیدهای امدادی و مابقی مربوط به 
سایر موارد بوده است.

میرزایی با اشاره به آموزش 12۶ نفر از کارکنان سازمان ها 
و آتش نشانان سطح استان توسط کارشناسان این سازمان، 
افزود: 11۵ مورد مشاوره ی ایمنی و 1۶ مورد بازدید ایمنی 
نیز بنا به درخواست شهروندان در اسفندماه سال گذشته ارائه 

شده است

انتخابات شورای شهر کرمان به صورت الکترونیکی برگزار می شود

مدیرعامل آتش نشانی کرمان خبر داد:

 امدادگران طی یک ماه گذشته 76 نفر را نجات دادند 
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شرایط دریافت 
کارت اعتباری سهام عدالت

 
اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی  پروژه کارتهای  مدیر 

شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت را تشریح کرد.
سمیه محمدی در گفت وگویی با بیان اینکه رونمایی از کارت 
گرفته  صورت  باالدستی  مراجع  توسط  عدالت  سهام  اعتباری 
است، اظهار کرد: برخی بانکها زیرساختها را پیاده سازی و برخی 
پیاده سازی نکردند. تا قبل از ایام نوروز دو بانک ملی و تجارت 
زیرساختهای الزم را پیاده سازی کرده بودند و تا دو هفته مانده به 
سال نو بیش از ۳۰۰۰ درخواست از سوی مشموالن سهام عدالت 
که روش مستقیم یا روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودند، به سمت شرکت سپرده گذاری ارسال و 

توثیق آن انجام شد.
وی افزود: در اعطای کارت اعتباری سهام عدالت نکاتی وجود 
دارد که سهامداران باید دقت کنند. نخست آنکه، سهام دارانی 
که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، حتی اگر یک سهم هم 
از پرتفوی سهام عدالت خود فروخته باشند، نمی توانند کارت 
اعتباری دریافت کنند. نکته دیگر اینکه اگر یک مرجع قانونی به 
شرکت سپرده گذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد 
توقیف شده باشد، آن فرد نمی تواند کارت اعتباری دریافت کند.

مدیر پروژه کارتهای اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی با 
تاکید بر اینکه فرایند تسهیالت کمی زمان بر است، گفت:  این 
فرایند در بانک های ملی و تجارت به صورت الکترونیکی انجام 
می شود و نیاز نیست سهامدار مراجعه حضوری داشته باشد. البته 

سهامدار حتما باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشد.
محمدی تصریح کرد: کارت اعتباری هم فیزیکی نیست بلکه 
نشان بانک و نوعی دسترسی است. برای مثال فردی که از بانک 
ملی کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کرده است، می تواند به 
فروشگاه طرف قرارداد بانک ملی مراجعه و خرید کند. فردی که 
بانک تجارت را انتخاب کرده است هم می تواند به هر فروشگاهی 

مراجعه کند.
وی به این سوال که آیا فقط دو بانک مذکور کارت اعتباری سهام 
عدالت را صادر می کنند؟ پاسخ داد: با مابقی بانکها هم تفاهم نامه 
منعقد شده است. کار حساس و زمان بر است و بانکها باید جوانب 
را کند  بسنجند که همین موضوع سرعت کار  را  و ریسک ها 
می کند. حدود ۱۰ بانک کار را به صورت موازی پیش می برند و 
مشموالن هم بین بانک ها حق انتخاب دارند. البته افرادی که روش 
مستقیم را برگزیده اند باید گزینه تغییر کارگزار ناظر را فعال کنند.
به گفته مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، به طور کلی ۶۰ درصد دارایی سهامداران قابل معامله 
اعتباری صادر  مبنای همین ۶۰ درصد کارت  بر  بانک  است و 

می کند.
محمدی تأکید کرد که شماره موبایل فرد خواهان کارت اعتباری 
باید با نام خود فرد مطابقت داشته باشد و اطالعاتی که در بانک 
ثبت کرده است باید کامل و جامع باشد. شماره تلفن ۱۵۶۹ نیز به 

طور شبانه روزی پاسخگوی سواالت مشموالن است.
سهام  مشموالن  به  وام  پرداخت  آغاز  گزارش،  این  اساس  بر 
عدالت از ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۹ آغاز شد. مدت زمان بازپرداخت 
این تسهیالت سه ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از 
مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد 

شد.

ماجرای یک زایمان عجیب در عراق؛
 کودکی با سه آلت تناسلی!

 نوزادی در شهر دهوک کردستان عراق، با سه آلت تناسلی 
به دنیا آمد.

در  مادرش  و  پدر  و  آمد  دنیا  به  پیش  ماه  چند  کودک  این   
سه ماهگی و پس از مشاهده تورم در کیسه بیضه ها و دو برآمدگی 

در زیر آلت تناسلی او را به بیمارستان بردند.
آلت  دو  برآمدگی،  دو  آن  که  دریافتند  معاینه  از  پس  پزشکان 
و  اصلی  آلت  زیر  در  سانتی  دو  آلت  یک  است؛  اضافه  تناسلی 
دیگری یک آلت یک سانتی متری که در زیر کیسه بیضه قرار 

گرفته بود.
این نخستین مورد گزارش شده ترایفلیا )سه آلته( در جهان است 

که در یک ژورنال معتبر پزشکی هم مستند شده است.
پزشکان می گویند این کودک هیچگونه پیشینه انحراف ژنتیکی 
نداشته و مادرش نیز در هنگام بارداری، در معرض مواد مخدر 

نبوده است.
کارایی  عراقی،  ُکرد  کودک  این  اضافه  آلت  دو  که  آنجایی  از 

نداشته، پزشکان با عمل جراحی آن ها را قطع کردند.
ژورنال بین المللی پرونده های جراحی، گزارش این رویداد نادر 

را منتشر کرده است.
دکتر شاکر سلیم جبلی، یکی از دو نویسنده این گزارش نوشته 
است: تا جایی که اطالع داریم، این نخستین مورد گزارش شده 
ترایفلیا در جهان است و هیچ مورد مشابهی تاکنون در تاریخ 

مشاهده و گزارش نشده است.
نخستین مورد دیفلیا )دوآلته( حدود چهار قرن پیش گزارش 
میلیون  یا شش  پنج  هر  در  بار  یک  است  ممکن  دیفلیا  شد. 
تولد روی دهد. تاکنون حدود ۱۰۰ مورد تولد نوزاد دارای دو 
آلت تناسلی گزارش شده که در مواردی، هر دو آلت هم کارایی 
داشته است. شش سال پیش خبر تولد یک نوزاد هندی با سه 
ژورنال  در  که  آنجایی  از  ادعا  این  اما  منتشر شد  تناسلی  آلت 

بین المللی مستند نشده بود، تکذیب شد.

»پهپادها« برای اولین بار ۱۰۰ خودرو را جریمه کردند
 جانشین فرمانده نیروی انتظامی از مردم برای همکاری 
تقدیر و تشکر کرد و  پلیس در روز طبیعت  با  و همراهی 
گفت: نوروز امسال برای نخستین بار بیش از ۱۰۰ خودرو 

با استفاده از پهپادها اعمال قانون شدند.
تعطیالت  از  روز  آخرین  در  رضایی  قاسم  سردار   
نوروزی سال ۱۴۰۰ مصادف با روز طبیعت از تفرجگاه ها، 
تفریحگاه ها و پارک های استان تهران بازدید هوایی کرد.

مواصالتی  محورهای  رصد  به  هوایی  پایش  این  در  وی 
پایتخت و ترددهای جاده ای پرداخت و گفت:  به  منتهی 
خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد و بیشتر مردم طبق 
کرونا  با  مقابله  ملی  و ستاد  بهداشت  وزارت  های  پروتکل 

عمل کرده اند.
فهیم  مردم  که  این  به  اشاره  با  ناجا  فرمانده  جانشین 
جامعه اسالمی همواره با پلیس در همه زمینه ها همکاری 
کرده اند، بیان کرد: بحمداهلل مردم عزیز چون سال گذشته 
ستاد  های  پروتکل  به  نسبت  کرونایی  شرایط  به  توجه  با 
ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت پایبند بوده و سعی 

کرده اند تا حدممکن از منازل خود خارج نشوند.
در  ویژه  به  پلیس  با  مردم  همراهی  و  همکاری  از  وی 
روز طبیعت تقدیر و تشکر کرد و گفت: ان شاءاهلل بزودی 
در  عزیز  مردم  و  بود  خواهیم  کرونا  ویروس  نابودی  شاهد 
نوروزهای آتی، سنت های سال نو را در آرامش و سالمت 

انجام خواهند داد.  
سردار رضایی در ادامه به مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا 

رفت و تمام محورهای مواصالتی کشور را رصد کرد.
وی در این بازدید با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی و 
فناوری های نوین در رصد جاده ها و محورهای مواصالتی 
گفت: امسال برای اولین بار در نیروی انتظامی از پهپادها 
برای کنترل محورهای مواصالتی در سطح کشور استفاده 

شد.
لزوم توسعه و استفاده  بر  تاکید  با  ناجا  جانشین فرمانده 
بیشتر از فناوری های نوین و هوشمند در انجام ماموریت 
های محوله اعالم کرد: امسال در ایام نوروز بیش از ۱۰۰ 

خودرو با استفاده از پهپادها اعمال قانون شدند

رییس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا خبر داد:

آغاز واکسیناسیون همگانی در کشور از مهرماه

 رییس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به تأثیر 
تحریم ها بر تولید واکسن های ایرانی کرونا،  گفت: پیش بینی 
ما برای آغاز واکسیناسیون همگانی کرونا از حدوداً مهرماه 

سال جاری است.
پیرامون  اخبار  آخرین  درباره  قانعی  مصطفی  دکتر   
بنیاد  کرونا  واکسن  االن  گفت:  کرونا،  ایرانی  واکسن های 
بالینی  و سه مطالعات  دو  فاز  برکت در حال طی کردن 

است. واکسن انستیتو رازی با نام کووپارس و واکسن وزارت 
دفاع با نام فخرا در مرحله اول کارآزمایی بالینی قرار دارند 
و احتماال تا آخر فروردین یا نیمه اول اردیبهشت هم یک 
یا دو واکسن دیگر بتوانند مجور آغاز کارآزمایی را دریافت 

کنند.
وی تاکید کرد: بنابراین پیش بینی می کنیم از شهریور یا 
مهر ماه واکسن های ایرانی را به میزان نیاز وارد بازار کنیم.

وی درباره واکسن کوو ایران برکت، افزود: اگر مجوزها در 
اواسط فاز سوم مطالعات که به آن فاز تحلیل بِینابینی گفته 
می شود، دریافت شود، می توانند واکسیناسیون را از اوایل 
تیرماه آغاز کنند. در واقع ممکن است تولید انبوه واکسن 
بنیاد برکت از خرداد آغاز شود و ذخیره سازی هم صورت 

گیرد و پس از دریافت مجوز اقدام به توزیع آن کنند.
انستیتو  مشترک  تولید  واکسن  سرانجام  درباره  قانعی 
پاستور و کشور کوبا،  بیان کرد: ۱۰۰ هزار واکسن  به کشور 
وارد شده است و فکر می کنم از دهه سوم فروردین ماه فاز 
بالینی آنها آغاز شود. این ۱۰۰ هزار دوز قرار  سوم تست 
است به داوطلبین تزریق شود که البته هنوز فراخوانی برای 

جذب داوطلب صادر نشده است.
ایرانی  واکسن  مطالعاتی  طرح های  دیگر  درخصوص  وی 
 ۳ که  داشت  وجود  پرونده  ابتدا ۱۱  از  کرد:  اظهار  کرونا، 
پرونده در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارند و پیش بینی 
می کنیم از تعداد کلی، ۸ پرونده بتوانند موفق عمل کنند. 
نسبت به سایر کشورها این تعداد تولید کننده بسیار خوب 

است.
کرد:  تاکید  کرونا،  با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  رییس 
از  کرونا  همگانی  واکسیناسیون  آغاز  برای  ما  پیش بینی 

حدودا مهرماه سال جاری است.
وی درباره تزریق واکسن کرونا به کودکان، تصریح کرد: 
در دنیا درخصوص واکسیناسیون کودکان هم مطالعاتی در 

این  در  مطالعه ای  ایران  در  فعال  ما  اما  است  انجام  حال 
زمینه نداریم و فعال از نتایجی که دنیا اعالم کند استفاده 

خواهیم کرد.
بر تولید واکسن کرونا،   تاثیر تحریم ها  به  با اشاره  قانعی 
گفت: آنچه که ما در محل حمایت شرکت ها می بینیم این 
است که به محض آنکه اسم ایران می آید کاری می کنند که 
مانع دست یابی ما به مواد و محصوالت مورد نیاز می شوند. 
با  می گیرد  صورت  اقالم  برخی  واردات  فعال  اگر  بنابراین 
دور زدن تحریم ها اتفاق می افتد وگرنه آنها هرچه توانستند 
مانع ما شدند و حداقل برای تامین ماده اولیه یک واکسن 
دستور سریع دادند که کسی به ما ماده اولیه نفروشد؛ البته 
این فقط مخصوص ما نیست بلکه در حال ذخیره اقالم و 
واکسن برای خودشان هستند. االن ۷۰ درصد واکسن کرونا 
را تنها ۱۰ کشور بردند؛ بنابراین در مورد ایران بی عدالتی 
ما  در عین حال  اما  زیادی صورت می گیرد  و سختگیری 
ایرانی حمایت  دانش بنیان  از شرکت های  اولیه  ماده  برای 

می کنیم.
قانعی درباره راه اندازی خط تولید واکسن اسپوتنیک وی 
واکسن  خط  سوش  می کنم  فکر  کرد:  بیان  نیز  ایران  در 
به  هفته  آخر  تا  یا  و  است  شده  ایران  وارد  یا  اسپوتنیک 
واکسن  این  می کنیم  پیش بینی  حدودا  و  می رسد  کشور 
هم طی ۳ ماه آینده تولید تحت لیسانس خود را در ایران 

آغاز کند.

آگهی تغییرات شرکت خدماتی میعاد بهفر ذره آب وکیل آباد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰9۴۷5۳9۷ به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
۱۳99/۱2/۰6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - اعضای هیئت مدیره : آقای محمود 
ملی  شماره  به  فوالدی  طاهره  خانم   -  ۳۰۷۰۷۷59۱۸ ملی  شماره  به  پور  طاهری 
۳۳9۱6۷۷۸99 - خانم نجمه طاهری پور به شماره ملی ۳۱2۰۰66۴5۱ - خانم هانیه 
طاهری پوربه شماره ملی ۳۱2۰۳۴۱۸۴۳ - خانم فرشته امانی به شماره ملی ۳۴۷۰۰۸۰۷۰۴ 
)خارج از شرکاء( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارزوئیه )۱۱۱۴۷۳5(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 6۱6۳ و شناسه ملی ۱۰6۳۰۱26۳۳9 به استناد 
شماره  نامه  به  منضم   ۱۳99/۱۰/۰9 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
۴5/۴5۴۳۳ - ۱۳99/۱۱/۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان . الف 
- سمت اعضای هیئت مدیره: - شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰66522۰ 
به نمایندگی آقای داود خانی اجاقکندی با کدملی ۱۳۷۴5۱۸956 بسمت رئیس هیئت 
مدیره . - شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱5۴ به نمایندگی 
آقای وحید آرمات با کدملی 6۰59۸9۷۷۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره . - گروه 
صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰6۳۰۰۱9۴۷6 به نمایندگی آقای سید وحید 

موسوی قوام با کدملی ۳۰۳۱6۳65۴6 بسمت عضو هیئت مدیره . - آقای وحید آرمات 
با کدملی 6۰59۸9۷۷۳۸ بسمت مدیرعامل. ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات و 
اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ج - هیات مدیره برای 
تعیین حدود اختیارات مدیرعامل با تفویض بندهای ۱،۴،۷،۸،9،۱۰،۱۳،۱۴،۱5،۱6 از ماده ۳۷ 
اساسنامه شرکت به مدیرعامل به شرح ذیل موافقت نمود: -۱نمایندگی شرکت در برابر 
اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی -۴ نصب و عزل کلیه مأموران و 
کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و  ترفیع و تنبیه و  تعیین سایر 
شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و  بازنشستگی و مستمری 
وراث آنها  -۷ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات  
 -۸ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی  -9 عقدهرنوع قرارداد 
و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه  اموال منقول و 
 غیرمنقول و ماشین آالت و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت  باشد بالجمله 
انجام کلیه عملیات  و معامالت.       -۱۰ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت 
تجارتی واختراع   -۱۳ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا 
انصراف از آن اعم از  حقوقی و  کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از 
حق پژوهش، فرجام  مصالحه، تعیین وکیل، سازی  ادعای جعل نسبت به سند طرف و 
استرداد سند تعیین داور با یا  بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه  حقوق و 
اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون  داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون 
حق توکیل و  توکیل در توکیل ولو کراراً  تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت 

دعوی و خواه به امری که کاماًل  قاطع دعوی  باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب 
شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای   متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به 
تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت  برای پرداخت  مطالبات شرکت 
درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ  محکوم به چه در دادگاه 
و چه  در ادارات و دائر ثبت اسناد.  -۱۴ تعیین میزان استهالک ها   -۱5 تنظیم خالصه 
صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس  شرکت -۱6 تنظیم 
صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و  حساب 
عملکرد و  حساب سود و زیان شرکت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۱۴۷۳2(

درتاریخ  جنوب  امن  صنعت  مهرزاد  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
۱۳99/۰9/2۴ به شماره ثبت ۱۷2۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰96۴5۸۴۰ ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :نصب, راه اندازی, تعمیر و نگهداری تجهیزات 
مربوط به سیستم های صوتی تصویری, دوربین مداربسته, دزدگیر, آیفون تصویری, 
درب برقی, اعالم حریق, کلیه فعالیت های بازرگانی, تولید, توزیع, پخش, فراوری, بسته 
بندی کلیه اقالم مجاز ایرانی, خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و 
اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق 
ماده ۱۷ و تبصره ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله قلعه محمود ، خیابان 
امام خمینی ، کوچه امام خمینی ۱۴ ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۷6۱۳9۴۳۸۰2 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ 
سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 99/9۱2۳5 مورخ ۱۳99/۰9/۱5 نزد بانک قرض الحسنه رسالت 
شعبه استان کرمان با کد ۳۰۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا 
مؤمنی سیرچی به شماره ملی 29۸۰5۰۰59۳ و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهرناز هوشمندسیرچی به 
شماره ملی ۳۱9۰۰۳5۰۸۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم صدیقه 
غالم شاهی زارچوئی به شماره ملی ۳۱999۰۱۸6۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فائزه مؤمنی سیرچی به شماره ملی 29۸۱۳۱۱۸2۴ 
به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال آقای حسن مؤمنی سیرچی به شماره ملی 
۳۱99۸۸25۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱۱۴۰۱۸(
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و  كرونا  چهارم  پیک  به  ورود  تلخ  خبر  با  كاری اش  روزهای  اولین   1400 سال  متاسفانه   
به صورت رسمی  بهداشت  ایرانی آغاز شد. هشداری كه وزارت  احتمال كشته شدن هزاران 
اعالم كرد و از ورود به چهارمین فاجعه كرونایی در ایران خبر داد. نکته ای كه با كمی رعایت 
و اندكی تدبیر قابل ارتقا بود، اما امروز شاهد هستیم كه شوربختانه مردم از مسئوالن گالیه 
یک صدا  ایران  مردم  كرونا،  واكسن  آوردن  فراهم  زمینه  در  مردم.  از  نیز  مسئوالن  و  دارند 
اعمال  وجود  با  مردم  اینکه  از  نیز  مسئوالن  و  دانند  می  كم كار  و  كاهل  را  مربوطه  مسئوالن 
برخی محدودیت ها بازهم به وضعیت موجود بی توجه هستند شکوه می كنند. نکته ای در این 
سیاه  رنگ  با  تاریخ  كتاب  در  یقینا  كه  است  ایرانی  هزاران  مرگ  می باشد  وقوع  حال  در  بین 
و  خود  مرگ  به  مردمی  كه  گفت  خواهند  امروزیان  درباره  آیندگان  و  شد  خواهد  نگاشته 
پروتکل ها  رعایت  و  واكسن  واسطه  به  می شد  كه  حالی  در  و  بودند  بی توجه  خود  هم نوعان 
و... دادند  دست  از  را  خود  جان  بسیاری  ایرانیان  و  نشد  چنین  اما  كرد،  فرار  وضعیت  این  از 

گزارش »کرمان امروز« از شیب تند شناسایی و بستری بیماران مبتال به کرونای انگلیسی در کرمان؛

نـمره مـردودی در دومـیـن نوروز کـرونـایـی

اشاره:
 دومین نوروز متفاوت کرمانی ها برای یک سال کرونایی 
و  اما  و  ها  دلهره  تمام  با  دیگر  فرسای  طاقت  و  سخت 
رغم  به  متاسفانه  که  رسید  پایان  به  در حالی  اگرهایش 
دانشگاه علوم پزشکی  توصیه ها و هشدارهای مسئوالن 
کرمان مبنی بر سفر نکردن و در خانه ماندن به دلیل قطع 
زنجیره شیوع کرونا و پیشگیری از افزایش تعداد مبتالیان 
به این ویروس غیر قابل کنترل اما برخی شهروندان بنا  به 
استدالل و علل مختلف، راهی سفر شدند و تنها سوغاتی 
که  با خود به همراه آوردند حال و احوال ناخوش و انتقال 
ویروس جهش یافته بوده است. در همین زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
گسترش روز افزون شمار مبتالیان به ویروس کرونا در 13 
روز ابتدای سال جدید، میزان نگرانی را هر روز بیشتر می 
کند چرا که وضعیت نشان دهنده ساده انگاری و کاهش 
توسط  بهداشتی  های  پروتکل  و  ها  العمل  دستور  رعایت 
سهمگین  موج  با  نشدن  کنترل  صورت  در  و  است  مردم 

چهارم این بیماری در استان روبه رو خواهیم شد.
همزمان  با اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اینکه 
بروند  سفر  به  نوروز  تعطیالت  ایام  در  توانند  می  مردم 
مستثنی  قاعده  این  از  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  فقط  و 
از آغاز سفرهای  بزرگی  تا شاهد موج  باعث شد  هستند 
نوروزی در کشور باشیم که البته در این میان کرمانی ها 
نیز از این قافله عقب نماندند و بار و بندیل سفر را بستند 
و به شهرهای مختلف سفر کردند و همین امر باعث شد 
تنها  با گذشت 13 روز از  سال جدید شاهد گزارش های 
استان کرمان   بیماری کرونا در  از وضعیت  نگران کننده 

باشیم.
روند افزایشی کرونای انگلیسی در کرمان

در همین زمینه سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
ابتالی 24 نفر به بیماری کرونا در کرمان خبر داد و  از 
گفت: هم اکنون 85 نفر در بیمارستان های استان کرمان 
روند  متاسفانه  و  هستند  بستری  کرونا  به  ابتال  دلیل  به 
در  کرونا  بیماری  شده  مشخص  مراکز  به  مردم  مراجعه 

استان رو به افزایش است.
شفیعی تصریح کرد: متاسفانه سفرهای نوروزی موجب 
های  شهرستان  بیشتر  در  و  است  شده  کرونا  چرخش 

استان شاهد موارد از این بیماری هستیم.
آخرین رنگ بندی شهرستان های کرمان

 بر اساس اعالم سامانه ماسک در حال حاضر در استان 
با  شهرستان   13 دارای  کرونا  شیوع  بحران  در  کرمان 
و  است  آبی  وضعیت  با  شهرستان   10 زرد،  وضعیت 

شهرستانی با وضعیت نارنجی، سفید و قرمز ندارد.
بر اساس شاخص نمادهای این سامانه، رنگ آبی نشانه 
کم خطر، رنگ زرد خطر متوسط، رنگ نارنجی وضعیت 

پرخطر، رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلی پرخطر است.
خیز پیک چهارم و وعده های واکسنی

متاسفانه سال 1400  اولین روزهای کاری اش با خبر تلخ 
ورود به پیک چهارم کرونا و احتمال کشته شدن هزاران 
به صورت  بهداشت  وزارت  که  آغاز شد. هشداری  ایرانی 
رسمی اعالم کرد و از ورود به چهارمین فاجعه کرونایی در 
ایران خبر داد. نکته ای که با کمی رعایت و اندکی تدبیر 
قابل ارتقا بود، اما امروز شاهد هستیم که شوربختانه مردم 
از مسئوالن گالیه دارند و مسئوالن نیز از مردم. در زمینه 
فراهم آوردن واکسن کرونا، مردم ایران یک صدا مسئوالن 
از  نیز  مسئوالن  و  دانند  می  کم کار  و  کاهل  را  مربوطه 
بازهم به  با وجود اعمال برخی محدودیت ها  اینکه مردم 

وضعیت موجود بی توجه هستند شکوه می کنند. نکته ای 
ایرانی  هزاران  مرگ  می باشد  وقوع  حال  در  بین  این  در 
است که یقینا در کتاب تاریخ با رنگ سیاه نگاشته خواهد 
شد و آیندگان درباره امروزیان خواهند گفت که مردمی 
به مرگ خود و هم نوعان خود بی توجه بودند و در حالی 
این  از  پروتکل ها  رعایت  و  واکسن  واسطه  به  که می شد 
وضعیت فرار کرد، اما چنین نشد و ایرانیان بسیاری جان 

خود را از دست دادند.
درخواست گسترده کرمانی ها برای  واکسینه شدن

در روزهایی که بسیاری از شهروندان کرمانی در تعطیالت 
نوروزی به سر می بردند شمار زیادی از شهروندان کرمانی 
با بخش اجتماعی روزنامه تماس گرفته و ضمن انتقاد از 
مسئوالن از تاخیر در خرید واکسن و حرکت الک پشتی 
در  تسریع  مردم خواستار  عمومی  واکسیناسیون  در  آنها 
و  مطالبه  واکسن یک  گفتند:تهیه  و  مهم شدند  امر  این 

بحق است و باید جزو اولویت های دولت  باشد و مسئوالن  
باید  به هر قیمتی که هست آن را تهیه کنند و به دست 
مردم برسانند. این در حالی است که کشورهایی که حتی 
تصور خرید واکسن از سوی مسئوالن آنها نمی رفت برنامه 

واکسیناسیون عمومی را خیلی زود و سریع اجرا کردند.
سخن آخر

های  انگاری  سهل  انتظار  در  که  است  ویروسی  کرونا 
ماست اما در این میان برخی با بی تفاوتی در قبال شیوه 
نامه های بهداشتی آتش همه گیری کرونا  را شعله ورتر 
اصل  به  اعتقاد  با  که  هستند  هم  ها  خیلی  و  کنند  می 
پیشگیری بهتر از درمان است، سعی می کنند با رعایت 
از  بپیچند  برای همیشه  را  کرونا  نسخه  بهداشتی،  نکات 
این رو روزهای سخت کرونا را فراموش نکنیم چون  برای 
مقابله بهتر و موثرتر با این ویروس منحوس بهترین سالح 

است.

عالمه قزوینی؛ احیاگر تاریخ ادبیات کهن ایران
ادیبان  و  پژوهشگران  جمله  از  قزوینی  محمد  عالمه 
همواره  ایران،  ادبیات  تاریخ  که  محققی  بود.  ایران  نامدار 
وامدار تالش بی شائبه او در مسیر احیای متون کهن و آثار 

تاریخی است. 
عالمه »میرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینی« مشهور به 
»عالمه قزوینی« در 11 فروردین 125۶ در محله دروازه 
و  تاریخ  پژوهشگر  و  ادیب  او  شد.  متولد  تهران  قزوین 

فرهنگ ایران بود.
کودکی و خانواده

گشود  جهان  به  چشم  خانواده ای  در  قزوینی  عالمه 
او  بزرگ  پدر  بودند.  فرهنگ  و  قلم  اهل  جملگی  که 
بود.  قزوین  دانشمندان  از  قزوینی«  »عبدالعلی  مال 
پدرش مال »عبدالوهاب قزوینی« معروف به »مال آقای 
قزوینی« مرتبه ای در دانش و ادب داشت و در مدرسه 

»معیرالممالک« درس می داد.
پدر عالمه قزوینی در سال 12۶۷ در حالی که پسرش 
درگذشت  از  پس  درگذشت.  داشت،  سال   12 تنها 
به  با »شمس العلما«  همکاری  به  او  به جای  وی  پدر، 
ترتیب  به  این  شد؛  مشغول  دانشوران«  »نامه  تدوین 
به  و هم کمکی  کرد  تکمیل  را  پدر  نیمه کاره   کار  هم 
کودکی  در  قزوینی  رساند. عالمه  خانواده  معاش  امرار 
و نوجوانی درس های مربوط به صرف، نحو، فقه، کالم 
و حکمت را نخست نزد پدر و سپس استادان دیگری 
چون شیخ فضل اهلل نوری، میرزا حسن آشتیانی و مال 
محمد آملی آموخت. او از محضر ادیب پیشاوری و شیخ 
معیرالملک  مدرسه  در  و  برد  بهره  نجم آبادی  هادی 
حجره ای گرفت و طلبه شد. او در معیرالملک زیر نظر 
تاریخ،  ریاضی،  هیات،  اسالمی  علوم  در  شمس العلما 
رسید.  تبحر  به  قافیه  و  َعروض  رجال،  و  ادب  تاریخ 
آلیانس  مدرسه  در  فرانسه  زبان  یادگیری  به  سپس 

تهران و زبان عربی نزد دوستان پرداخت.

جوانی و درخشش های علمی
چهره های  فرزندان  آموزگار  جوانی  در  قزوینی  عالمه 
شاخصی چون شیخ »فضل اهلل نوری« بود. او همچنین به 
زبان  فروغی«  »ابوالحسن  برادرش  و  فروغی«  »محمدعلی 
عربی آموخت. این اتفاق سبب شد تا میرزا محمدحسین 
را به همکاری در روزنامه »تربیت« دعوت  فروغی، عالمه 
کند و او را با روش کار و تحقیق ادبی و تاریخی اروپاییان 
آشنا سازد. از آن پس بود که عالمه قزوینی در زمینه های 
به  عربی  نحو  در  خصوص  به  و  شناخته  ادبی  مختلف 
ادبیات  حوزه  در  او  پیشرفت  شد.  بدل  شاخص  چهره ای 
از مولفان  به عنوان یکی  تا جایی بود که  ادبیات  تاریخ  و 
بخش تاریخ اسالم در کتاب »تاریخ مفصل ایران« که کتاب 

درسی مدارس بود، انتخاب شد.
سفر به لندن و پاریس

برادرش  دعوت  به  خورشیدی   1283 در  قزوینی  عالمه 
که در لندن زندگی می کرد، از مسیر روسیه، آلمان و هلند 
شهر  این  بزرگ  کتابخانه  از  لندن  در  او  شد.  لندن  راهی 
و نسخه های قدیمی نفیس آن دیدن کرد. قزوینی درباره 
این دیدار در جایی می نویسد: »پس از مشاهدهٔ کتابخانهٔ 
آن شهر و تأمل آن همه آثار نفیس از عربی، فارسی و غیره 
بی اختیار  که  کرد  غلبه  من  بر  چنان  آن ها  مطالعهٔ  شوق 
وطن و خانواده را نمی گویم، فراموش کردم اما موقتاً خیال 

آن ها را به کناری گذاردم.«
داشت،  اقامت  لندن  در  که  سالی   2 مدت  در  قزوینی 
»ادوارد  که  شد  آشنا  انگلیسی  شرق شناسان  از  جمعی  با 
زمان  آن  در  که  براون  بود.  آنان  مشهورترین  از  براون« 
ریاست هیات امنای اوقاف گیب را بر عهده داشت، پیشنهاد 
تصحیح برخی از کتاب های کهن فارسی را جهت نشر در 
سلسله انتشارات اوقاف گیب داد؛ پیشنهادی که عالمه آن 
را پذیرفت و به همین منظور در سال 1285 راهی فرانسه 
»تاریخ  تصحیح  کار  آغاز  پاریس  به  سفر  از  او  شد. هدف 

در  آن  نسخه های  بهترین  که  بود  جوینی«  جهانگشای 
کتابخانه ملی پاریس بود. عالمه قزوینی در پاریس به مدت 
جهانگشای  تاریخ  تصحیح  و  تحقیق  به  بعد  سال  هشت 
اول  جلد  نشر  به  موفق  مدت  این  در  و  پرداخت  جوینی 
تاریخ جهانگشای جوینی و آماده کردن جلد دوم آن شد و 
چند مقاله و رساله نیز درباره ادبیات و تاریخ ایران نوشت و 
دو یا سه متن کهن فارسی را تصحیح کرد. او در سال های 
تجدید  نیز  دهخدا«  »علی اکبر  با  پاریس  در  خود  اقامت 
دیدار کرد که در اوایل استبداد صغیر به عنوان مهاجر در 

پاریس اقامت داشت.
جنگ جهانی اول؛ از سفر به برلین تا بازگشت 

دوباره به پاریس
عالمه قزوینی در 12۹4 و در گیرودار جنگ جهانی اول 

وجود  تحقیقی  کارهای  در  پیشرفت  امکان  حالی که  در 
»کمیته  نام  با  انجمنی  در  و  شد  برلین  راهی  نداشت، 
شد؛  عضو  تقی زاده  حسن  سید  سرپرستی  به  ایرانی« 
مجتهد  آقا  فضلعلی  میرزا  چون  چهره هایی  که  انجمنی 
اعضای  از  تبریزی، محمدعلی جمالزاده، محمود غنی زاده 

آن بودند.
قزوینی پس از پایان جنگ جهانی اول در 12۹۹ بار دیگر 
عازم پاریس شد و کار تصحیح آثار تاریخی ایران را از سر 
مقرری  فروغی  محمدعلی  کوشش  به  زمان  آن  از  گرفت. 
گرفته  نظر  در  او  برای  ایران  دولت  طرف  از  سالیانه ای 
اختیار  در  مبلغی  فرهنگ  وزارت  طرف  از  همچنین  شد. 
او گذاشته شد که از برخی نسخ خطی نفیس عکسبرداری 
کند و به ایران ارسال دارد و او از 1۶ کتاب عکس گرفت و 

همراه با مقدمه هایی که برای آن ها نگاشته بود به ایران 
فرستاد.

بازگشت به ایران
محمد قزوینی در 1318 به دلیل دشواری هایی که اتباع 
دوم  جهانی  جنگ  بروز  علت  به  اروپا  در  مقیم  خارجی 
گرفتار آن شده بودند، بعد از 3۶ سال تصمیم بازگشت به 
ایران را گرفت. در این دوران او همواره به مطالعه، تحقیق 
و تصحیح متون کهن می پرداخت. تصحیح دیوان حافظ با 

همکاری قاسم غنی یادگار دوره اقامت او در تهران است.
آثار عالمه محمد قزوینی

عالمه محمد قزوینی آثاری چون مرزبان نامه، المعجم فی 
معاییر اشعارالعجم، چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی، 
قاسم  همراه  به  حافظ  دیوان  جوینی،  جهانگشای  تاریخ 
غنی، َشداالزار فی حط االوزار عن زوارالمزار و سیاست نامه 

را تصحیح و ویرایش کرد.
از عالمه قزوینی 20 مقاله ادبی و تاریخی به جا مانده که 
به کوشش ابراهیم پورداوود و عباس اقبال آشتیانی در 2 

جلد به چاپ رسیده است.
نامه های قزوینی به تقی زاده و یادداشت های قزوینی در 
10 جلد به کوشش ایرج افشار از دیگر آثار مکتوب باقی 

مانده از قزوینی است.
مسایل پاریسیه نیز از دیگر نوشته های قزوینی است که 
به کوشش ایرج افشار و علی محمد هنر در 4 جلد مکتوب 

شده است.
درگذشت

عمر  پایانی  سال   10 حالی که  در  قزوینی  محمد  عالمه 
خود را در ایران سپری کرد، در ۶ خرداد 1328 در تهران 
درگذشت. او در جوار آرامگاه شاه عبدالعظیم در کنار مزار 

ابوالفتوح رازی دفن شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

کـــــــرونا کسن معتبر           نمره مردودی مسئوالن در زمینه تامین هرچه سریع تر وا

      نمره مردودی مردم به دلیل انجام سفرهای نوروزی و تجمعات روز طبیعت


