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تمامی کشتارگاه های طیور باید 

به شمارش گر مجهز باشند

پایانه های فروشگاهی نقش سازنده ای

 در بهبود فضای کسب و کار دارد
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رییس پلیس راهور استان کرمان:

مجوز تاسیس آموزشگاه

 تعلیم رانندگی به بانوان

گذار می شود  وا

یک قرن از واکسن سازی ایران می گذرد؛

 رتبه ۱۰ جهانی 

کسن در ساخت وا

متن در صفحه دوم

مدیرکل امور اقتصادی
 و دارایی استان خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام 

در سامانه سجام 

وزیر صمت در جلسه مشترک رفع موانع تولید 
و شورای معادن استان:

شرکت های توسعه گرا باید مانند

 گل گهر  در بخش راه آهن مشارکت کنند

2

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

عدم دسترسی 120 هزار

کرمانی  دانش آموز 

 به ابزار هوشمند

مرمت 

130 سکه تاریخی

کرمان   در 

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

گزارش »کرمان امروز« از انتقاد برخی فعاالن اقتصادی به حضور چینی ها در مزارع بیت کوین رفسنجان و پاسخ مسئوالن به این ادعا؛

کنش مردم به مزارع بیت کوین چینی ها در رفسنجان وا

متن کامل در صفحه سوم

    گزارش های نیمه رسمی بیانگر آن است که اکنون استخراج کنندگانی از کشور چین در رفسنجان حضور یافته و اقدام به استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان می کنند. نشر خبر 
حضور چینی ها در مزارع بیت کوین رفسنجان و به دنبال آن موج انتقادات کاربران فضای مجازی نسبت به این امر، شرکت برق منطقه ای کرمان را به واکنش واداشت و روابط 
عمومی این شرکت در این باره گفت:»چینی ها برداشت بیت کوین را با مجوز در رفسنجان انجام می دهند« حضور سرمایه گذاران چینی در رفسنجان در شرایطی مطرح می شود 

که برای فعاالن استخراج رمزارز در ایران مانع تراشی های بسیاری انجام می شود و این مهم از نظر فعاالن اقتصادی تامل برانگیز است و....

متن در صفحه چهارم

مرگ در کمین گاه 
عادی انگاری 

روایت »کرمان امروز«
 از یک خطر که
 جان مردم را 

در چندماه آینده 
تهدید می کند؛

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی مزایده شماره 295 ص
سال 1399 نوبت اول 

شرکت تولیدی معدنی مدوار       

متن در صفحه سوم 

عدد  یک  دارد  نظر  در  کرمان  پگاه  پاستوریزه  شیر  شرکت 
کشنده جهت تانکر 24 تنی حمل شیر خام را به مدت یکسال 
اجاره نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ چاپ آگهی به مدت 10 روز با شماره تلفن 
33221811-034 و موبایل 09133411246تماس و یا به 
نشانی کرمان - کیلومتر اول بزرگراه هفت باغ علوی شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه کرمان واحد بازرگانی مراجعه نمایند.
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
مدیریت بازرگانی 

آگهی اجاره 

مردم کرمان 25 سال است 
که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند
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اخبار استان

اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت:  امور  مدیر کل 
سهام  هویت  احزار  و  سجام  سامانه  در  نام  ثبت  مهلت 

داران سهام عدالت تا پایان دی ماه تمدید شد.
سهامدارانی  اینکه  به  اشاره  با  اسدی«  شیخ  »حمید 
کردند  انتخاب  را  عدالت  سهام  غیرمستقیم  روش  که 
نام  ثبت  سامانه  این  در  ماه  دی  پایان  تا  دارند  فرصت 
از  نام کنند  این مدت ثبت  افرادی که در  افزود:  کنند، 

مزایای سهام خود بعد از تشکیل مجمع عمومی شرکت 
وی  شد.  خواهند  بهره مند  عدالت  سهام  سرمایه گذاری 
گفت: تمدید ثبت نام در سجام به منظور امکان پذیری 
تضییع  از  جلوگیری  و  سهامداران  حداکثری  مشارکت 
سازمان  و  اقتصاد  وزارت  تایید  با  سهام  مالکان  حقوق 
از  اسدی  شیخ  شد.  انجام  کشور  بهادار  اوراق  و  بورس 
همه سهامداران استان کرمان درخواست کرد در فرصت 

ایجاد شده، تالش کنند با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
ترجیحاً به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت خانگی 
با مراجعه به سایت www.sejam.ir نسبت به ثبت نام 
و  اقتصادی  امور  مدیرکل  کنند.  اقدام  سامانه سجام  در 
دارایی استان کرمان بیان کرد: کسانی که برای ثبت نام 
مالک  کماکان  هرچند  نکنند  اقدام  سجام  سامانه  در 
دارایی سهام عدالت خود هستند اما امکان معامله سهام 

شرکت  ساالنه،  سود  دریافت  سهام(،  فروش  و  )خرید 
سهام  سرمایه گذاری  شرکت های  الکترونیک  مجامع  در 
عدالت استان و ... را نخواهند داشت. وی ابراز امیدواری 
با مشارکت حداکثری سهامداران سهام عدالت  کرد که 
برگزاری مجمع عمومی شرکت  با  و  استان  غیرمستقیم 
سرمایه گذاری سهام عدالت استان در آینده ای نزدیک، 

هیات مدیره جدید شرکت را انتخاب کرد.

رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان کرمان 
از واگذاری مجوز تاسیس آموزشگاه تعلیم رانندگی به 
بانوان در شهرهای کرمان، سیرجان و رفسنجان خبر 

داد.
اظهار کرد:  این خبر  اعالم  با  سرهنگ یوسف نجفی  
به  پایه سوم  رانندگی  تعلیم  آموزشگاه  تاسیس  مجوز 
بانوان در شهرهای کرمان به تعداد چهار باب، سیرجان 
یک باب و رفسنجان نیز یک باب برابر شرایط و ضوابط 

واگذار می شود.
وی افزود: این مجوز صرفا برای بانوان صادر می شود 
دارای  باید  هستند  مجوز  اخذ  متقاضی  که  بانوانی  و 
نداشتن  دیپلم،  حداقل 20 سال سن، حداقل مدرک 
سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر باشند.

کرد:  تصریح  کرمان  استان  راهور  پلیس  رییس 
 26 تا  حداکثر  توانند  می  شرایط  واجد  متقاضیان 
اداره صدور گواهینامه و  به  با مراجعه  ماه جاری  دی 

پروانه های پلیس راهور استان واقع در کرمان – بلوار 
جمهوری اسالمی – جنب پل راه آهن مراجعه و ضمن 

کسب اطالعات بیشتر، درخواست خود را ارائه کنند.
نجفی افزود: همه درخواست های متقاضیان به صورت 
یکسان مورد بررسی قرار می گیرد و مجوزها به افرادی 
امتیاز را کسب کنند واگذار خواهد شد  که بیشترین 
و به درخواست هایی که بعد از 26 دی ماه ارائه شود 

ترتیب اثر داده نمی شود.

میراث فرهنگی،  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون 
از  گفت  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
در  تاریخی  سکه   ۱۳0 تاکنون  جاری  سال  ابتدای 
آزمایشگاه اداره کل میراث فرهنگی این استان مرمت 

شده است.
مجتبی شفیعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
تاریخی  دورهای  به  مربوط  تاریخی  های  سکه  این 
مختلف شامل اشکانی، ساسانی و دوره اوایل اسالمی 

هست.
مذکور  های  سکه  مرمت  بر  عالوه  کرد:  بیان  وی 
تعدادی سفال و کاشی مربوط به حمام ابراهیم خان 

کرمان نیز مرمت شده است.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره   فرهنگی  معاون میراث 
اظهار  کرمان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
است  مرمت  نوبت  در  نیز  دیگر  سکه   200 داشت: 
که مرمت این سکه ها به دلیل خوردگی، رسوبات و 

نازکی زمان بر خواهد بود.
نیز  تاریخی  سکه   ۱۷0 نیز  گذشته  سال  افزود:  وی 
شده  مرمت  تاریخی  سکه های  بیشتر  و  شد  مرمت 
مختلف  مناطق  در  شده  انجام  حفاری های  حاصل 

استان کرمان بوده است.
از  یکی  تاریخی  اشیا  مرمت  اینکه  بیان  با  شفیعی 
اولویت های اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان 
است، تاکید کرد: مرمت اشیا تاریخی در طول سال و 

به صورت مستمر انجام می شود.
اشیا  مرمت  و  حفاظت  آزمایشگاه  کرد:  تصریح  وی 
تاریخی این اداره کل به دلیل مرمت تعداد باالی اشیا 
و حفاظت آنها در سطح کشور حایز رتبه شده است 

که جای تقدیر دارد.
باستانی  بناهای  و  ها  محوطه  دارای  کرمان  استان 
اشیای  شده  انجام  های  کاوش  در  که  است  فراوانی 

تاریخی ارزشمندی کشف می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام در سامانه سجام 

رییس پلیس راهور استان کرمان:

مجوز تاسیس آموزشگاه تعلیم رانندگی به بانوان واگذار می شود

مرمت 130 سکه تاریخی در کرمان 

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان گفت: ۱20 
هزار دانش آموز در استان کرمان به اینترنت یا 

ابزار هوشمند دسترسی ندارند.
اسکندری  احمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نسب در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در 
خصوص دسترسی دانش آموزان به شبکه شاد 
یا  سه  که  خانواده ها  از  بسیاری  در  کرد:  بیان 

چهار دانش آموز وجود دارند، همگی این افراد 
ابزار هوشمند دسترسی ندارند ضمن اینکه  به 
در  آموز  دانش  هزار   ۱20 مجموعاً  آمار  طبق 
دسترسی  هوشمند  ابزار  یا  اینترنت  به  استان 
استان  در  حاضر  حال  در  افزود:  وی  ندارند. 
و  هزار   2۵ دوم  متوسطه  دوره  در  کرمان 
هزار  اول ۴0  متوسطه  در  و  آموز  دانش   ۸0۵

درصد   20 مجموعاً  که  دارد  وجود  دانش آموز 
دسترسی  اینترنت  یا  هوشمند  ابزار  به  آنها  از 
ندارند. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
حضور  بر  مبنی  جدید  مصوبه  اساس  بر  گفت 
دانش آموزان پایه های اول و دوم در مدارس و 
همچنین فعالیت مدارس زیر ۵0 نفر و دانش 
آموزان فنی و حرفه ای و کار و دانش با رعایت 

در  دغدغه ها  بهداشتی  پروتکل های  کامل 
ابزار  به  دسترسی  یا  اینترنت  نبودن  خصوص 

هوشمند رفع می شود.
اسکندری تصریح کرد: در استان کالسهای رفع 
اشکال به صورت ۱00 درصدی در تمام مناطق 
یک  حتی  نداریم  اجازه  ما  و  شده  می  برگزار 

دانش آموز هم از تحصیل باز بماند.

کرد:  تصریح  کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
بهبود  در  ای  سازنده  نقش  فروشگاهی  های  پایانه 

فضای کسب و کار دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
اجرایی  کارگروه  جلسه  در  سلمانی  محمد   ، کرمان 
قانون »پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« که 
با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اداره ارتباطات وفن 
قانون  این  برگزار شد، اجرای  آوری اطالعات استان 
را دستاورد ارزشمندی برای نظام مالیاتی و درنتیجه 

اقتصاد کشور برشمرد.
وی وجود شفافیت در عملیات مالی را یک ضرورت 
برای سالمت نظام اقتصادی هر کشور دانست و گفت 
: سازمان امور مالیاتی با استقرار پایانه های فروشگاهی 
را  اعتماد  قابل  و  منظم  مالیاتی، سیستمی  نظام  در 
ایجاد  اقتصاد کشور  برای رعایت عدالت و شکوفایی 
کرده است که این امر منجر به شفاف سازی اطالعات 
کشور،  در  مالیاتی  نظام  کردن  مکانیزه  اقتصادی، 
تحقق عدالت مالیاتی و رعایت حقوق شهروندان می 

شود.
مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان دریافت مالیات 
حجم  شدن  کاسته  و  دقیق  اطالعات  اساس  بر 
اقتصاد زیرزمینی را از مزایای استفاده از پایانه های 
فروشگاهی برشمرد و اظهار امیدواری کرد : با تدابیر 
و تمهیدات نظام مالیاتی برای پیاده سازی پایانه های 
فروشگاهی، عالوه بر ایجاد و تکمیل پایگاه اطالعات 
شفافیت  مالیاتی،  تمکین  ارتقای  ضمن  مالیاتی، 
فعالیت های اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و به 

تبع آن تحقق عدالت مالیاتی بیش از پیش افزایش 
یابد.

در ادامه این جلسه ، نمایندگان اتاق اصناف و اداره 
نقطه  بیان  با  استان  اطالعات  آوری  وفن  ارتباطات 
ارائه  و  موجود  مشکالت  و  مسائل  طرح  و  نظرات 
هرگونه  جهت  را  خود  آمادگی   ، الزم  پیشنهادات 
زمینه  در  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  با  همکاری 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 

اعالم کردند .

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با اعالم اینکه الزم 
است تمامی کشتارگاه ها به شمارش گر مجهز باشند، 
گفت: مسئوالن فنی کشتارگاه ها بر فرآیندهای حمل 

محموله های دارای مجوز نظارت داشته باشند.
روابط عمومی  از  نقل  به  به گزارش خبرگزاری مهر 
اداره کل دامپزشکی استان کرمان، حسین رشیدی 
هدف  طیور،  کشتارگاه های  هماهنگی  نشست  در 
بخشنامه ها  اجرای  در  هماهنگی  را  نشست  این  از 
قرنطینه ای  و  بهداشتی  نظارت  دستورالعمل های  و 
درکشتارگاه های طیور اعالم کرد و گفت: مسئوالن 
فنی کشتارگاه ها به نوعی نیروی غیر مستقیم ادارات 
تعامل  و  ارتباط  دامپزشکی شهرستان ها هستند که 
دامپزشکی  ادارات  رؤسای  و  آنها  مابین  وسویه  د 
ویژه  اهمیت  حائز  و  داشته  ضرورت  شهرستان ها 

می باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان اعالم کرد: مسئوالن 
فنی کشتارگاه ها دارای وظایف و مسئولیت های مهم 
بهداشتی  نظارت  وظایف  این  از جمله  که  می باشند 
و تشخیص بیماری ها در مراحل کشتار )قبل، حین 
نهایی  منظور سالمت محصول  به  از کشتار(  و پس 
امر به حضور  این  و رعایت استانداردها می باشد که 
فعال آنها در کشتارگاه ها و دارا بودن اطالعات علمی 

و فنی کافی وابسته است.
به  تمامی کشتارگاه ها  اینکه الزم است  اعالم  با  وی 
مسئوالن  افزود:  باشند،  مجهز  گر(  )شمارش  کانتر 
محموله های  حمل  فرآیندهای  بر  کشتارگاه ها  فنی 
دارای مجوز نظارت داشته باشند و تطابق طیوری که 
مجوز بهداشتی قرنطینه ای کشتارگاه دارند و طیوری 
که کشتار می شود توسط آنها چک شود ضمن اینکه 
تطبیق  تفاوت  گر  شمارش  دستگاه  کردن  لحاظ  با 

مجوز  دارای  طیور  و  کشتارشده  طیور  تعداد  مابین 
کشتار مشخص می شود.

و  کشتارشده  طیور  تطابق  اینکه  اعالم  با  رشیدی 
مجوزهای صادرشده )طیور حمل شده( بسیار حائز 
اهمیت است، گفت: مسئولین فنی کشتارگاه با چک 
روند  بر  نوعی  به  و طیور کشتارشده  کردن مجوزها 

تنظیم بازار نظارت دارند.
محل  در  کارشناسان  فعال  حضور  بر  تاکید  با  وی 
کافی  فنی  و  علمی  اطالعات  بودن  دارا  لزوم  و  کار 
آنها، افزود: بررسی این مجوزها از این منظر نیز حائز 
تطبیق  تفاوت  مشاهده  در صورت  که  است  اهمیت 
به خطر  و  بهداشتی  عواقب  به  منجر  نهایتاً  امر  این 

افتادن سالمت مردم می شود.
برابر  در  باید  فنی  کارشناسان  کرد:  اظهار  رشیدی 
وظیفه خود پاسخگو بوده زیرا مسئولیت نهایی این 

ماندن  بالتکلیف  و  تخلیه ها  تأیید  و  تطابق ها  عدم 
آنها است و در صورت مشاهده  بر عهده  محموله ها 
هر گونه سهل انگاری، آنها از نظر حقوقی با توجه به 

تعهدی که دارند دچار مشکل خواهند شد.
کشتارگاه ها  نیروهای  است  الزم  کرد:  اعالم  وی 
گزارشات خود را به موقع ارسال کنند و با شبکه های 
هرگونه  صورت  در  و  باشند  تماس  در  دامپزشکی 
ادارات  مسئولین  توسط  آنها  سوال،  و  مشکل 

راهنمایی خواهند شد.
مشاهده  صورت  در  ادارات  رؤسای  افزود:  رشیدی 
مبحث  در  کاری  کم  و  محموله ها  ماندن  بالتکلیف 
اتمام  و  راهنمایی  و  تذکر  به  بهداشتی  نظارت های 
حجت با مسئولین فنی پرداخته و اگر باز هم سهل 
با  پذیرفت،  آنها صورت  از سوی  مماشات  و  انگاری 

آنها برخورد قاطع کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

عدم دسترسی 120 هزار دانش آموز کرمانی به ابزار هوشمند 

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان :

پایانه های فروشگاهی نقش سازنده ای در بهبود فضای کسب و کار دارد

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان:

تمامی کشتارگاه های طیور باید به شمارش گر مجهز باشند

خبر
وزیر صمت در جلسه مشترک رفع 
موانع تولید و شورای معادن استان:

شرکت های توسعه گرا باید مانند گل گهر

 در بخش راه آهن مشارکت کنند 
کرمان- خبرنگار کرمان امروز:جلسه مشترک رفع موانع تولید و شورای 
معادن استان کرمان، با حضور وزیر صمت، معاون امور معادن و صنایع 
در  استان  نمایندگان  از  کرمان، شماری  استاندار  وزیر صمت،  معدنی 
مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل شرکت گل گهر و تعدادی از مدیران 

استانی در محل سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد. 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
گل گهر، در ابتدای این جلسه دکتر زینی وند استاندار کرمان به فراهم 
شدن سازوکار الزم برای استفاده از ظرفیت شرکت های معدنی بزرگ 
با تصویب شورای معادن و وزیر صمت در این استان خبر داد و گفت: 
در این زمینه می توان به انتقال حساب های شرکت های بزرگ به استان 
کرمان اشاره کرد که می تواند در حوزه پرداخت تسهیالت به واحدهای 

کوچک و متوسط استفاده شود.
اینکه در جای جای این  با بیان  مهندس رزم حسینی وزیر صمت نیز 
نمی شود،  استفاده  درست  اما  است  اقتصادی  فرصت  و  معدن  کشور 
بر فعال کردن معادن راکد، حذف بروکراسی و واگذاری اختیارات به 
استان ها و فعال کردن افزون تر بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: دل 

مردم را باید با کار اقتصادی و امیدبخشیدن به دست  بیاوریم.
وصل  سراسری  شبکه  به  باید  جیرفت  راه آهن  اینکه،  به  اشاره  با  وی 
این  در  آغاز شده  و حاضریم  یازدهم  این طرح در دولت  شود، گفت: 
زمینه شرکت های توسعه گرا را مداخله دهیم همانگونه که خوشبختانه 
گل گهر بدون بخش دولتی پروژه راه آهن سیرجان - کرمان را آغاز کرده 

و پیشرفت موفقیت آمیزی داشته است. 
این  در  نیز  کرمان  استانداری  عمرانی  معاون  موسوی  دکتر  همچنین 
به  کمک  در  معدنی  و  صنعتی  بزرگ  شرکت های  خدمات  از  جلسه 

الیروبی رودخانه ها و خدمات اجتماعی تقدیر کرد.

با حکم استاندار کرمان انجام شد؛

انتصاب نخستین زن

 به معاونت استانداری کرمان
»حمیده واعظی« به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 

استانداری کرمان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، 
به  واعظی«  استاندار کرمان، »حمیده  وند  زینی  از سوی  طی حکمی 
کرمان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  سرپرست  عنوان 

منصوب و از خدمات محمدرضا وفایی تقدیر شد.
همچنین استاندار کرمان، »تاج الدین صالحیان« را به سمت سرپرست 

دفتر استاندار منصوب کرد.
»حسن میرصادقی« مدیرکل حراست استانداری نیز با حفظ سمت به 

سرپرستی فرمانداری بردسیر منصوب شد.
امور شهری و شوراهای  برای دفتر  حکم مدیرکلی »علی شهسواری« 

استانداری نیز از سوی زینی وند استاندار کرمان اعطا شد.

راهیابی فیلم کوتاه کارگردان رفسنجانی

 در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

 فیلم کوتاه »یخ آن تابستان« ساخته مهرداد عبداللهی به بخش فیلم کوتاه سی و 
نهمین دوره جشنواره فیلم فجر راه یافت.

این اثر که محصول انجمن سینمای جوانان رفسنجان است که پیش از این  به بخش 
مسابقه سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت و در نخستین 

جشنواره فیلم کرمان نیز خوش درخشید.
»یخ آن تابستان« داستان پسربچه های مهاجر افغان را روایت می کند که در یک ظهر 
خیلی گرم تابستان از شدت تشنگی در خانه ها را می کوبند و درخواست یخ می کنند.

پرداخت ۷00 میلیارد تومان اعتبار 

به شهرداری های کرمان
مدیرکل دفتر امورشهری استانداری کرمان گفت:از ابتدای امسال تا کنون ۷00 
میلیارد تومان به عنوان ارزش افزوده ، اعتبارات ملی و استانی به شهرداری  

های استان کرمان پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، علی 
شهسواری، مدیرکل دفتر امورشهری استانداری کرمان در مراسم راه اندازی 
شهرداری دهنو اسالم آباد گفت: شهر دهنواسالم آباد امروز رسما بعنوان یک 

شهر و هشتاد و دومین شهر استان افتتاح و راه اندازی شد.
او  گفت: از سال گذشته تاکنون ده شهرداری جدید به شهرداری های استان 

اضافه شده است.
 شهسواری از تخصیص اعتبارات ویژه و خاص در قالب اعتبارات ریالی همچنین 

قیر و ماشین آالت به شهرداری دهنو اسالم آباد خبردارد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  چون ششدانگ یکباب خانه پالک 12048 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان 
نبش چهارراه   52 سرباز کوچه  خیابان  به آدرس کرمان  مترمربع   642/72 مساحت ششدانگ 
عسکر مورد تقاضای آقای رضا فتحی زاده تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال 
تبصره ذیل ماده  15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 26504 - 99/10/21 
بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز 99/11/15 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 
قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلش تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره 
اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام 
به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ  و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی 
است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام 
وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  تاریخ انتشار: 99/10/23          1348 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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گزارش »کرمان امروز« از انتقاد برخی فعاالن اقتصادی به حضور چینی ها در مزارع بیت کوین رفسنجان و پاسخ مسئوالن به این ادعا؛

واکنش مردم به مزارع بیت کوین چینی ها در رفسنجان

اشاره:
چندی پیش یک فعال اقتصادی در توئیتی نسبت  به 
ایجاد یک مزرعه استخراج رمز ارز از سوی چینی ها در 
رفسنجان انتقاد کرد و نوشت:"درست در شرایطی که  به 
ما می گن خونه کاپشن بپوشیم، چینی ها در رفسنجان 

مزرعه بیت کوین راه انداختن".
باز نشر شد  بارها  بارها و  این توئیت در فضای مجازی 
و بازخوردهای فراوانی هم یافت و کاربران زیادی نسبت 
به این موضوع با حساسیت نظرات خود را کامنت کردند 
دولتی  برق  باید  بودند؛چرا  معتقد  القول  متفق  همگی  و 
اینگونه مصرف شود و از بابت استخراج رمز ارز با برقی که 
تعرفه دولتی دارد، عده ای جیب های خود را پر پول کنند 
و ما باید در خانه یا لباس بیشتری بپوشیم یا شوفاژها را 
برق  تولید   برای  را  مازوت   آنکه سوخت  یا  و  کم کنیم 
تحمل کنیم. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در 

ادامه قابل مطالعه است.
چرا بیت کوین در ایران گسترش یافته است؟

به  که  است  قیمتی  گران  و  مجازی  ارز  کوین  بیت 
قوی  بسیار  های  کامپیوتر  توسط  آن  استخراج  اصطالح 
صورت می گیرد که برق زیادی مصرف می کنند. چون 
قیمت برق در کشور ارزان است، ایران به یک محل عالی 
برای استخراج بیت کوین تبدیل شده است و حال گفته 
می شود که چینی ها در برخی از مزارع کشاورزی ایران از 
جمله در مزارع رفسنجان، بیت کوین استخراج می کنند.  

و اما بیت کوین چیست؟
ارزهای  وسوسه انگیز  قیمت   افزایش  با  همراه  احتماال 
پادشاه  درباره   مجازی  فضای  و  اخبار  در  دیجیتال، 
میان  در  و  باشید  شنیده  چیزهایی  دیجیتال  ارزهای 
تحت  مطالبی  با  مختلف  سایت  های  در  گشت وگذارتان 
می توانید  چطور  یا  و  چیست  کوین  بیت  اینکه  عنوان 
بیت کوین رایگان به دست بیاورید، برخورد داشته اید. برای 
بیت کوین وقتی در  و کامل  تعریف جامع  آمدن  بدست 
موتور جستجوی گوگل، به جستجو می پردازیم تقریبا به 
چنین تعریفی بر می خوریم:بیت کوین نوعی ارز دیجیتال 
است که می توانید با آن خرید کنید، سفارش  آنالین انجام 

دهید، به هر کسی که دوست دارید در هر نقطه از جهان 
پول بفرستید یا حتی آن را به عنوان نوعی سرمایه گذاری 

در نظر بگیرید.
بت کوین و مصرف برق

از این رو، استخراج بیت کوین، این روزها به کسب و کار 
خیلی ها تبدیل شده است. البته کسب و کاری که عمدتا  
به صورت زیر زمینی انجام می شود. استخراج این ارز به 
وسیله ابر کامپیوترها انجام می شود که برق زیادی را هم 

مصرف می کنند.
یک مصوبه دولتی

از  ایران  استخراج در  در سال 98، ده ها هزار دستگاه 
سوی پلیس با عنوان کاالی قاچاق ضبط شد. هیات دولت 
در همان  سال، مصوبه ای را به تصویب رساند که طبق 
وزارت  از  مجوز  دریافت  بدون  کوین  بیت  ماینینگ  آن، 
صنعت، معدن و تجارت، غیر مجاز است و جریمه سنگینی 
دارد. همچنین طبق این مصوبه، هزینه برق ماینینگ با 

تعرفه برق صادراتی محاسبه می شود که همین امر سود 
آوری بیت کوین در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. 
انجام  مجوز  با  باید   هم  استخراج  های  دستگاه  واردات 

شود.
حضور چین در مزارع رفسنجان

با وجود مصوبه هیات دولت باز به همان دلیل قیمت نازل 
استخراج  از  بسیاری  پای  باعث شد  ایران  در  برق  عرضه 
کنندگان بین المللی ارزهای دیجیتال  برای بهره مندی از 
برق ارزان به ایران باز شود؛ چنانکه برخی از گزارش های 
نیمه رسمی بیانگر آن است که اکنون استخراج کنندگانی 
از کشور چین در مزارع رفسنجان حضور یافته و اقدام به 

استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان می کند.
چینی ها برداشت بیت کوین را با مجوز انجام می دهند

برای  رفسنجان   مزارع  در  ها  چینی  حضور  خبر  نشر 
استخراج ارز دیجیتال و به دنبال آن موج انتقادات کاربران 
فضای مجازی نسبت  به این امر، شرکت برق منطقه ای 
کرمان  را به واکنش واداشت و روابط عمومی این شرکت 
در این باره گفت: چینی ها برداشت بیت کوین را  با مجوز 

در رفسنجان انجام می دهند.
برق  شرکت  عمومی  روابط  مدیر  پور  عباس  محسن 
منطقه ای استان در پیگیری این موضوع که چینی ها در 
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در مجاور خطوط انتقال 
فارم  رفسنجان،  فروکروم  ولت  کیلو   ۲۳۰ برق  پست  و 
استخراج بیت کوین به ظرفیت ۱۷۵ مگاوات احداث کرده 
اند، گفت: این موضوع صحت دارد و چینی ها با دریافت 
مجوز از وزارت نیرو و صنعت، معدن و تجارت این کار را  
را  افزود: آن ها پول برق مصرفی شان  انجام می دهند.او 

طبق نرخ صادراتی می گیرند.
چراغی که  به خانه رواست...

حضور سرمایه گذاری چینی در ایران در شرایطی مطرح می 
شود که برای فعاالن استخراج رمز ارز در ایران مانع تراشی 
اقتصادی  فعاالن  نظر  از  مهم  این  و  شود  می  زیادی  های 
عجیب به نظر می رسد و این پرسش را مطرح می کنند که 
داشته   کشور حضور  در  تواند  می  خارجی  گذار  سرمایه  اگر 
باشد، چرا موانع مختلفی وجود دارد که مردم خودمان نتوانند 
می  نیز  دیگر  ای  عده  شوند؟  ارز  رمز  استخراج  حوزه  وارد 
گویند چرا باید از مردم بخواهند در مصرف برق صرفه جویی 
کنند و یا در خانه لباس بیشتر بپوشند و یا اینکه برای تولید 
برق سوخت مازوت مصرف کنند آن هم وقتی چینی ها در 

ایران راحت  به استخراج بیت کوین می پردازند؟ 

از  کنندگانی  استخراج  اکنون  که  است  آن  بیانگر  رسمی  نیمه  گزارش های    
برق  با  دیجیتال  ارز  استخراج  به  اقدام  و  یافته  کشور چین در رفسنجان حضور 
به  و  رفسنجان  بیت کوین  مزارع  در  چینی ها  حضور  خبر  نشر  می کنند.  ارزان 
امر، شرکت برق  این  به  انتقادات کاربران فضای مجازی نسبت  دنبال آن موج 
منطقه ای کرمان را به واکنش واداشت و روابط عمومی این شرکت در این باره 
دهند«  می  انجام  رفسنجان  در  مجوز  با  را  بیت کوین  برداشت  گفت:»چینی ها 
حضور سرمایه گذاران چینی در رفسنجان در شرایطی مطرح می شود که برای 
ایران مانع تراشی های بسیاری انجام می شود و این  فعاالن استخراج رمزارز در 

مهم از نظر فعاالن اقتصادی تامل برانگیز است و....

وجود پنج میلیون مجرد در ایران؛
 یک چهارم پسران 

و یک چهارم دختران 
دهه شصتی مجرد مانده اند

 
میلیون   ۸/۵ و  پسر  میلیون   ۸/۵ حدود  از  نوشت:  شهروند 
هنوز  دختر  میلیون  و۲/۱  پسر  میلیون  شصتی،۲/۱  دهه  دختر 
قرار  ۳۹سال  تا   ۳۰ سنی  بازه های  در  که  مجردند؛مجردهایی 

می گیرند.
 در دانش جمعیت شناسی، واژه تجرد قطعی برای جمعیتی به کار 
گرفته می شود که بدون حتی یک بار ازدواج، وارد سن ۴۰سالگی 
شده اند و از آنجا که احتمال مجردماندن این افراد بسیار بیشتر از 
ازدواج است، در محاسبه شاخص تجرد قطعی از آمار این بخش 
از جامعه بهره می برند و ورود به سن ۵۰سالگی احتمال ازدواج را 

تقریبا به صفر نزدیک می کند.
اخیرا دکتر »امیرمحمود حریرچی« جامعه شناس و استاد دانشگاه، 
با نگاهی به آمار مجردان قطعی در کشور گفته است: »حداقل 
یک میلیون مجرد قطعی در کشور داریم، اما به اعتقاد من باید 
ازدواج  دیگر  و  گرفته  طالق  که  هم  را  مردانی  و  زنان  آمار 
نکرده اند، به آمار مجردان قطعی اضافه کنیم که با درنظر رفتن 
آنها، بیش از ۵میلیون نفر در کشور ما از داشتن خانواده و همسر 
است،  شصتی ها«  »دهه  به  مربوط  که  آماری  به  او  محرومند.« 
نفری کشور  »همان گروه ۱۷میلیون  اشاره می کند و می گوید: 
که خاطرات تلخ شان در دوره های مختلف زندگی کم نیست؛ از 
کالس های ۴۰نفره مدرسه بگیرید، تا ظرفیت محدود قبولی های 
دانشگاه و نبوِد فرصت شغلی کافی و دیگر مصائب آنها، حاال 
در بین مجردان قطعی هم رکورد دارند و باید این مصیبت را هم 
تحمل کنند؛ زیرا که یک چهارم پسران و یک چهارم دختران دهه 
شصتی مجرد مانده اند که بخشی از آنها جزو مجردان قطعی به 
حساب می آیند و برخی نیز در خطر تنهایی همیشگی قرار دارند.«

تست مثبِت کروناِی ۳۸۰نفر 
در استان هوبه چین

از مثبت شدن تست کرونای  خبرگزاری فارس: مقامات چینی 
۳۸۰ نفر در استان هوبه در همسایگی پکن پایتخت این کشور 

طی چند روز گذشته خبر داده اند.
بهداشت  مقامات  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  براساس 
هوبه از افزایش ۴۰ نفری شمار مبتالیان به این ویروس در روز 
یک شنبه و افزایش شمار آنها به ۲۲۳ نفر خبر داده اند. ۱6۱ نفر 

دیگر نیز آزمایششان مثبت شده اما هیچ عالئمی ندارند.
شیوع این ویروس در استان هوبه از این جهت مهم است که در 
نزدیکی پکن قرار گرفته و رفت و آمد کارگرانی که در صنایع 
پایتخت چین کار می کنند احتمال شیوع این ویروس به پکن را 

نیز افزایش داده است.

آگهی مزایده شماره 295 ص -سال 1399 نوبت اول آگهی مزایده
شرکت تولیدی معدنی مدوار 

بدین وسیله به اطالع می رساند شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد برخی اقالم مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به شرح ذیل بفروش برساند. لذا از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ ۱۳99/۱۱/۰۵ جهت دریافت اســناد شــرکت در مزایده و اطالع از ســایر شرایط با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ ۵  درصد از 
قیمت کارشناسی واریز به حساب جاری شماره 49۱۲۰۵۲468 نزد  بانک ملت شعبه مس سرچشمه به نام شرکت تولیدی معدنی مدوار به آدرس رفسنجان- شهر مس سرچشمه 

خیابان نسترن ۲ پالک ۱۵ دفتر مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره های ۵6 -۳4۳۱۲۷64-۰۳4 با آقای احمدی تماس حاصل فرمایید.
 شایان به ذکر است، به کلیه آیتم ها هزینه آگهی و مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

 تعداد  /شرح کاالردیف
 مقدار

قیمت کارشناسی 
)ریال( )قیمت واحد(

توضیحات 

1TELFER 2 Ton سالم 1650/000/000 دستگاه جرثقیل سقفی

_قیمت روز 200 کیلوگرمآرسنیک مثال 2

معیوب68/000/000 دستگاه فن دمنده 3

سالم 1750/000/000 دستگاه سیستم کولینگ تاور 4

سالم 18/500/000/000 دستگاه تابلوهای مدار فرمان و قدرت کوره القایی5

سالم 11/500/000/000 دستگاه کوره ذوب مس6

_2001/000/000 کیلوگرمباریوم7

سالم 1450/000/000 دستگاه سیستم جک هیدرولیک کوره 8

معیوب1530/000/000 دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری 9

سالم 15/000/000 رولورق رول آلومینیومی 10

سالم 147/500/000 دستگاه باسکول 11

معیوب5850/000 عددکپسول آتشنشانی 12

معیوب190/000/000 دستگاهکانکس 24 متری 13

سالم1170/000/000 دستگاهکانتینر 6 متری 14

 تعداد  /شرح کاالردیف
 مقدار

قیمت کارشناسی 
)ریال( )قیمت واحد(

توضیحات 

معیوب1800/000/000 دستگاه سیستم کولینگ تاور قدیم 15

معیوب230/000/000 دستگاه فن دمنده هوا16

معیوب1300/000/000 دستگاه تابلوهای برق فرمان سیستم قدیم 17

سالم 1250/000/000 دستگاه بوته ریخته گری 18

سالم 301/500/000 متر سینی کابل 19

معیوب125/000/000 دستگاه کمپرسور هوا 20

معیوب_128/000/000 دستگاه ترانس جوشکاری کارا 21

سالم 260/000 تن آهن آالت 22

سالم 12/500/000/000 دستگاه چرخ ریخته گری 23

سالم 801/500/000 عددقالب چرخ ریخته گری 24

سالم 17/000/000/000 دستگاه سوله صنعتی 25

سالم 230/000/000 دستگاه هود 26

سالم 130/000/000 عددمخزن پالستیکی27

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی



سه شنبه 23 دی ماه 28/1399 جمادی االول 1442/ 12 ژانویه 2021/سال بیست و پنجم شماره 3362  خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت»کرمانامروز«ازیکخطرکهجانمردمرادرچندماهآیندهتهدیدمیکند؛

ویروس  انتشار  خبر  ابتدای  در  که  داریم  خاطر  به  همه 
کرونا در کشور تصور از حضور و تداوم انتشار آن به چند 
هفته محدود می شد. چند هفته ای که نشان داد حساب 
به  حالی  در  امروز  و  است  متفاوت  چقدر  بازار  تا  کوچه 
ایران نزدیک می شویم  این ویروس در  یک سالگی حضور 
که حتی استفاده از واکسن هم هنوز در وضعیت شفاف و 
این  از  یافته  جهش  نوعی  هیچ  که  نیست  اعتمادی  قابل 
ویروس هم درحال فراگیری جهان است. ویروس کرونا بار 
انسان نشان داد که در سناریوی خلقت همچون  دیگر به 
دیگر موجودات شکننده و ناتوان هستیم. در حالی که همه 
انفجارهای  و  سوم  جهانی  جنگ  درباره  جهان  کشورهای 
کردند،  می  صحبت  انسان  ها  میلیون  مرگ  و  ای  هسته 
شاهد بودیم که بدون هیچ انفجار و بمبی در کمال آرامش 

از  قبرستان شدند. هدف  راهی  گناه  بی  انسان  ها  میلیون 
و  کرونا  پیدایش  فلسفه  به  پرداختن  مطلب  این  نگارش 
نتایج غیرقابل کنترل آن نیست. در این مطلب قصد داریم 
به خطراتی که می توانیم آنها را در کنترل داشته باشیم، 
بپردازیم. خطر ابتال به این بیماری که می تواند با رعایت 
فواصل اجتماعی و عدم رفت و آمدهای دوستانه و خانوادگی 
کنترل شود. درست است که نمی توانیم تاثیرات کرونا را بر 
بدن انسان و میزان مرگ آور بودن آن را کنترل کنیم، اما 
به خوبی می توانیم مبتال نشدن خود را کنترل کنیم. این 
رفتار را هم به خوبی انجام دادیم و امروز شاهد هستیم که 
ناگهان تلفات مربوط به بیماری کووید19 در کشور بسیار 
کاهش پیدا کرده است. اما در این کاهش آمار آفتی نهفته 
است که می تواند صدها هزار مرگ را در خود مخفی سازد. 
اتفاقی که در جریان آنفلونزای اسپانیایی در سال 1914 رخ 
داد؛ عادی انگاری مردم پس از مدتی قرنطینه و بازگشت 
پیک مرگ و میر با اعداد چند برابری. تهدیدی که امروز 
و  کند  می  تهدید  را  مردم  جان  کرونا  ویروس  درباره  نیز 
باید درباره آن هوشیار باشیم. این روزها که اکثر شهرهای 
کشور به رنگ زرد با تعداد مرگ و میر کم درآمده است، 

و  انگاری  عادی  است.  کشور  متوجه  تاریخی  تهدید  آن 
پدید  ما  برای  را  بحران  از  عبور  توهم  آماری که  به  توجه 
می آورد. متاسفانه نظریه های افراد نادان در فضای مجازی 
نیز در این باره تبدیل به یک تهدید آزار دهنده شده است. 
که  امروز  »تا  مثال  عنوان  به  گوناگون؛  نظرات  با  افرادی 
یا »گویا  نمی گیریم«  لحاظ علمی دیگر  از  نگرفتیم پس 
یا  شده«  کم  میرها  و  مرگ  و  است  شده  ضعیف  ویروس 
اینکه »همه مردم ایران مبتال شده اند و دیگر کسی نمانده 
است« متاسفانه این نظرات که دنیای متالطم بی اطالعی 
از این بیماری پا گرفته اند پتانسیل ایجاد فاجعه را در خود 
بگوییم »توهمات«  باشد  بهتر  این تصورات و شاید  دارند. 
باعث می شود که مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نکنند و پس از یک یا دو ماه شاهد پیک مرگ و میر چند 
برابری باشیم. اتفاقی که یک بار آن را در طول شش ماه 
گذشته تجربه کردیم. به عنوان یک رسانه بر خود رسالت 
دانستیم در این باره که با شرایط فعلی بسیار محتمل به 
نظر می رسد، مطلبی تهیه و این هشدار را بیان کنیم که 
مرگ بر اثر کرونا در کمین گاه غفلت و عادی انگاری پنهان 

شده است.

یکقرنازواکسنسازیایرانمیگذرد؛

 رتبه ۱۰ جهانی در ساخت واکسن
انجام  برای  موردنیاز  واکسن های  تولید  بر  عالوه  ایران 
است  توانسته  بزرگ ساالن،  و  کودکان  جمعیت  واکسیناسیون 
برخی  و  آفریقایی  آسیایی،  کشورهای  به  را  واکسن ها  همین 
کشورهای اروپایی صادر کند. ایران امروز در رتبه اول داروسازی 

در غرب آسیا و رتبه هفتم جهان قرارگرفته است.
دانشمندان  چشم گیر  موفقیت های  معاند  شبکه های  وقتی   
تنها  که  می کنند  برجسته  نیت  این  ،با  دنیا  سراسر  در  ایرانی 

بگویند: در ایران فرار مغزها اتفاق می افتد.
آیا به این فکر نکردند تعداد بی شماری از همین نخبگان جوان 
در کشورمان به صورت چراغ خاموش در حال تحقیق و پژوهش 
هستند؟ موفقیت هایی که این روزها دانشمندان ایرانی در بحث 
همین  تالش  محصول  کرده اند  کسب  داروسازی  و  پزشکی 
با این اوصاف هیچ شک و تردیدی نمی ماند که  نخبگان است. 
با دیگر  بتوانند در رقابت  ایرانی  همین دانشمندان نخبه جوان 
دانشمندان دنیا، واکسن کرونا را نوترکیب و بومی سازی کنند و 
در بین 1۶ کشوری که واکسن کرونا را ساخته اند بتوانند رتبه 

یازدهم را به خودشان اختصاص دهند.
بیماریهایواگیردارریشهکنیاکنترلمیشوند

فعالیت های پیشینه واکسن سازی در ایران و بررسی تاریخچه 
بر  سندی  می تواند  نیز  کشورمان  در  واکسن ها  دیگر  تولید  و 
واگیرداری  بیماری های  باشد.  کرونا  واکسن  به  دستیابی  این 
مننژیت،  تیفوئید،  آبله،  حصبه،  سل،  وبا،  طاعون،  مثل  ازجمله 
و....  ابوال  ب  هپاتیت  سرخک،  اوریون،  اطفال،  فلج  سیاه سرفه، 
بودند  انسان  رنج  باعث  قرن ها  از  بیش  که  بودند  بیماری هایی 
اما حدوداً از یک قرن گذشته تا همین 1۰ سال پیش همه این 
بیماری ها به مرحله کنترل و ریشه کن شدن درآمدند و محققان 
این  توانستند  داشته های خود  همه  با  پژوهشگران کشورمان  و 
بیماری ها را در کشور کنترل کنند البته این در حالی است که 
هنوز هم بسیاری از کشورهای درحال توسعه از این بیماری های 

واگیردار رنج می برند.
و  پژوهشی  و  تحقیقاتی  موسسه  دو  گذشته  قرن  یک  حدود 
تولیدکننده واکسن به فاصله زمانی بسیار کمی از یکدیگر شروع 
به فعالیت کردند به طوری که بعد از گذشت چند سال عالوه بر 
اشباع تولید واکسن توانستند رتبه یک، را در منطقه غرب آسیا 
از آن خود کنند. این دو مرکز »انستیتو پاستور ایران« و موسسه 
آزمایشگاه »موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی« است.

کنفرانسصلحپاریسوانستیتوپاستوردرایران
  سال  1۲9۸ بود. درست یک قرن و یک سال پیش، چندین 
از مصائب  اول می گذشت. کشورمان هنوز  از جنگ جهانی  ماه 
بیماری های  با  درگیری  و  قحطی  لشکرکشی ها،  مثل  جنگ 
تحقیقات  سخت،  شرایط  همین  در  اما  می برد؛  رنج  واگیردار 
درباره بیماری های واگیردار توسط محققان کشورمان آغاز شد. 
از  متشکل  هیاتی  شد  قرار  وقتی  ایرانی،  محققان  با صالحدید 
نمایندگان سیاسی ایران، در کنفرانس صلح پاریس شرکت کند؛ 
پاستور  »انستیتو  تحقیقاتی  مرکز  از  سیاسی  نمایندگان  بازدید 

فرانسه« نیز در برنامه هایشان قرار گرفت.
هیات نمایندگی سیاسی ایران، در اول آبان ماه 1۲9۸ با مرحوم 
»امیل رو« دانشمند مشهور رئیس وقت انستیتو پاستور پاریس 
مالقات کرد. در ۳۰ دی ماه سال 1۲99، مرحوم پروفسور »رنه 

لگرو« از پاریس وارد ایران شد و موسسه پاستور ایران را به کمک 
نخبگان کشور را ه اندازی شد.
واکسنکالسیکحصبه

 انستیتو پاستور ایران از همان ابتدا تمرکز خود را روی ساخت 
برای  را  حصبه  کالسیک  واکسن  به سرعت  گذاشت.  واکسن 
انستیتو  فعالیت  گسترش  با  کرد.  تولید  عمومی  واکسیناسیون 
پاستور ایران، مبارزه بسیار جدی با بیماری های کشنده عفونی 

مثل آبله، هاری، وبا، طاعون و سل آغاز شد.
 واکسن آبله در ایران دقیقاً ۲۰ سال بعد از کشف واکسن آبله در 
دنیا مورداستفاده قرار گرفت. اولین بار واکسن آبله وقتی استفاده 
شد که سربازان ایرانی در جنگ های ناحیه شمال قفقاز با روس ها 
جنگیده بودند و احتمال می رفت که سربازها عامل اپیدمی در 
کشور باشند. بعدها امیرکبیر هم برای آبله کوبی ایرانی ها تالش 
کرد ولی نخستین اقدام جدی برای پیشگیری از آبله با تصویب 
سال  در  ملی  شورای  مجلس  توسط  همگانی  مایه کوبی  قانون 
1۳۲۲ آغاز شد. واکسن آۤبله جزی اولین واکسن هایی بود که در 

انستیتو پاستور به تولید رسید.
پدرواکسنبثژ

در سال 1۳۲۶ شمسی ایران برای اولین بار واکسن ب ث ژ را 
زیر نظر دکتر »مهدی قدسی« تولید کرد. او بعد از دکتر بالتازار 
»ب  واکسن  پدر  به عنوان  دانشمند  این  از  شد.  انستیتو  رئیس 
ث ژ« ایران نام می برند. در سال 1۳44 به دلیل همه گیر شدن 
ناگهانی وبا در مرزهای ایران، انستیتو تمرکز خود را برای تولید 
به عنوان  مستقلی  بخش   1۳4۵ سال  از  و  گذاشت  وبا  واکسن 
دیگر  از  کارکرد.  به  شروع  موسسه  این  در  »واکسن سازی« 
می توان  می شود  تولید  انستیتو  این  در  که  دیگری  واکسن های 
به واکسن »هپاتیت ب« اشاره کرد که طی 1۵ سال گذشته در 
استانداردهای جهانی به تولید رسیده است. در بخش واکسن های 
از شهریور  نیز  انسانی و دامی  تولید واکسن هاری  نیز  ویروسی 

سال 1۳۸9 به تولید انبوه رسید و روانه بازار شد.
موسسهتحقیقاتواکسنوسرمسازیرازی

"موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی« تنها چند سال 
بعد از فعالیت انستیتو پاستور در سال 1۳۰۳ شروع به کارکرد. 
امور  در  پژوهشی  و  تحقیقاتی  سابقه  سال   9۶ حدود  امروز  تا 
انستیتو  با  تحقیقاتی  موسسه  این  تفاوت  دارد.  واکسن سازی 
پاستور در این بود که ابتدا این موسسه زیر نظر وزارت کشاورزی 
و برای مبارزه با بیماری های دامی وارد فاز تحقیقاتی شد. اولین 
اقدام موسسه رازی مبارزه با بیماری طاعون گاوی بود. اپیدمی 
بزرگی  تهدید  و  بود  تلف کرده  را  گاو  هزار  صدها  دامی  طاعون 
برای مرگ دامی کشور به حساب می آمد. تولید و عرضه واکسن 
از  جدیدی  دوره  وارد  موسسه  این  شد  باعث  طاعون  بیماری 
مبارزه با بیماری ها شود و در مدت کوتاهی تولید انواع واکسن ها 

و سرم های مصرف پزشکی در دستور کار مؤسسه قرار بگیرد.
وقتیرازیبهدستمتخصصانایرانیادارهشد

البته دوران رشد و توسعه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی در سال 1۳۲9 اتفاق افتاد وقتی که همه سازوکار موسسه 
رازی به متخصصان داخلی سپرده شد. واکسیناسیون سرخک در 
ایران از سال 1۳4۶ با تولید این واکسن شروع شد، ولی پوشش 

برنامه واکسیناسیون تا قبل از انقالب بسیار پایین بود.

تحقیقات  مؤسسه  در  فعالیت ها  روند  اسالمی  انقالب  از  پس   
ازلحاظ کمی و کیفی گسترش پیدا  واکسن و سرم سازی رازی 
کرد به طوری که تحقیق و تولید عمده ای از واکسن های دامی و 
انسانی ازجمله واکسن های اوریون، سرخجه و سه گانه »سرخک، 
سرخجه و اوریون« در این سال ها انجام گرفت. همچنین واکسن 

سیاه سرفه در موسسه واکسن سازی رازی ساخته شد.
سرخکوعملیاتایمنسازی

در سال های قبل از تولید و اجرای واکسیناسیون، سالیانه بین 
با  می شد.  گزارش  کشور  در  سرخک  مورد  هزار   ۵۰۰ تا   1۵۰
آغاز برنامه گسترش ایمن سازی در کشور در سال 1۳۶۳ باهدف 
با  قابل پیشگیری  بیماری های  برابر  در  کودکان  کامل  پوشش 

واکسن ازجمله سرخک، آغاز شد.
به  سه گانه  و  دوگانه  کزاز  واکسن های  تولید   1۳۷۳ سال 
بهداشت  وزارت  با همکاری  که  رسید  دوز  میلیون  از ۲۰  بیش 
بیماری  به  ابتال   ۳9 و  شد  انجام  همگانی  واکسیناسیون  ایران، 
سرخک در کشور مشاهده شد که 19 ابتال از آن کودکان بود. 
در همین سال ایمن سازی در برابر هپاتیت ب نیز به برنامه های 

واکسیناسیون اضافه شد.
و  به هدف حذف سرخک  دستیابی  برای  نیز  ایران  کشورمان 
سرخجه، بزرگ ترین عملیات ایمن سازی تکمیلی این دو بیماری 
در دنیا را طراحی کرد و ۳۳ میلیون نفر در طی ۳ هفته واکسینه 

شدند.
واکسن»پنوموکوک«و»روتاویروس«

 دو واکسن پنوموکوک و روتاویروس هم در موسسه تحقیقاتی 
رازی ساخته شدند و به تدریج به برنامه واکسیناسیون کشور اضافه 
شدند هرچند عموم مردم این دو واکسن جدید را نمی شناسند. 

واکسن »پنوموکوک« برای یک بیماری باکتریایی است که باعث 
ایجاد عفونت های زیادی از عفونت های ساده تا شدید می شوند. 
واکسن »روتاویروس« که ویروس آن شایع ترین عامل بروز اسهال 
کودکان در کشور است و موارد زیادی از ابتال به آن دیده شده و 
به ویژه در کودکان زیر دو سال بیشتر شایع است؛ اغلب مردم این 

واکسن را به نام واکسن اسهال می شناسند.
واکسیناسیوندریکروزبهصورتجهادی

 در ایران برنامه رسمی برای واکسیناسیون سرا سری از سال 
1۳۵۳ آغاز شد این برنامه از سال 1۳۶۳ سازمان دهی جدیدی 
یافت و این بار به صورت منسجم و همراه با آموزش های سرا سری 
و ملی پیگیری شد. نتیجه اینکه اغلب بیماری های واگیر در ایران 
ریشه کن یا کنترل شده اند و ایران در این زمینه جزو کشورهای 

پیشرو محسوب می شود.
با آغاز برنامه واکسیناسیون سرا سری در سال 1۳۶۳ کودکان 
ایرانی در مقابل دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، فلج اطفال 
و سل ایمن شدند. بسیج به کمک وزارت بهداشت شتافت و با 
اقدام هماهنگ بیش از ۳۲۰ هزار بسیجی فقط در یک روز حدود 
دریافت  واکسن  ایران  در سراسر  ۵ سال  زیر  میلیون کودک   9
کردند. بسیجی ها در این طرح در 1۶ هزار پایگاه واکسیناسیون 
بیش از 1۷۵ هزار گروه امدادی تشکیل دادند و فلج اطفال در 

ایران ریشه کن شد.
تولیدکنندهبرترواکسنفلجاطفالدرجهان

مرجع  به عنوان  رازی  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقات  موسسه 
اصلی ساخت واکسن در ایران هم بارها اعالم کرده است که ایران 
با تولید واکسن خوراکی فلج اطفال و اقدام در ریشه کنی آن در 
کشور کرده است و همچنین تولیدکننده برتر واکسن فلج اطفال 

در جهان است. خوشبختانه از سال 1۳۷4 فلج اطفال در ایران 
ریشه کن شده است به گفته کارشناسان وقتی می شود اعالم کرد 
یک بیماری ریشه کن شده است که بعد از گذشت ۳ سال هیچ 
آثاری از آن بیماری در کشور وجود نداشته باشد و خوشبختانه 
از آذرماه 1۳۷9 تاکنون فلج اطفال در ایران گزارش نشده است.

سازمانبهداشتجهانیچهمیگوید؟
این برنامه باوجود مشکالت ناشی از جنگ تحمیلی به صورت 
کشور  تنها  کرد  اذعان  یونیسف  که  جایی  تا  یافت  ادامه  منظم 
ارتقا  آن  در  بهداشتی  شاخص های  جنگ  دوران  در  که  دنیا 
یافت و مرگ ومیر ناشی از بیماری واگیر نداشت، ایران است . با 
 اعالم سازمان بهداشت جهانی، ایران یکی از بهترین برنامه های 

واکسیناسیون اجباری در جهان را دارد.
توانایی ساخت انحصاری فلج اطفال تزریقی و همچنین تولید 
پیشرفت های  نیز  اخیر  دهه  یک  در  نوترکیب  داروهای  انواع 
بوده  حیرت آور  جهان  پزشکی  جامعه  در  به ویژه  ایران  پزشکی 

است.
انتقالفناوریساختواکسنبهکشورهایدیگر

 موسسه رازی انتقال فّناوری یا کمک به راه اندازی مؤسسه های 
شمالی،  کره  تونس،  اردن،  ازجمله  کشورها  سایر  به  مشابه 

سوئیس، ازبکستان و... انجام شده است.
 موسسه رازی تا امروز توانسته است ده ها شرکت دانش بنیان 
به  دانشمندان  هم اکنون  و  برساند  ثبت  به  خود  زیرمجموعه  را 
نامی در همین شرکت های دانش بنیان توانسته اند پیشرفت های 

قابل توجهی در ساخت واکسن کرونا داشته باشند.
ساالنه۱۹میلیونکودکدرجهانقربانیمیشوند

به دلیل پیشرفت های علم پزشکی شاید به نظر برسد در دنیای 
امروز دیگرکسی به بیماری های قدیمی که درمان شناخته شده 
اساس  بر  بهداشت  سازمان  آمارهای  اما  نمی شود.  مبتال  دارند، 
گزارش ها ساالنه 19 میلیون کودک در جهان قربانی می شوند. به 
گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  ۲۰1۵ میالدی )1۳94 
شمسی( ساالنه تعداد زیادی از کودکان دنیا در اثر بیماری های 
قابل پیشگیری با واکسن جان می بازند؛ به طوری که ۶۳.۰۰۰ نفر 
نفر  اثر سرخک، ۵۸.۰۰۰  در  نفر  سیاه سرفه، 11۲.۰۰۰  اثر  در 
آنفلوانزا،  اثر هموفیلوس  نفر در  نوزادی، 1۰۵.۰۰۰  اثر کزاز  در 
4۰۰.۰۰۰ هزار نفر در اثر اسهال های ویروسی، ۸۸۷.۰۰۰ نفر در 
اثر هپاتیت ب و 9۲۰ هزار نفر به دلیل پنومونی، قربانی می شوند.

کل  یک چهارم  و  می مانند  محروم  واکسن  دریافت  از  دنیا  و 
مرگ ومیر کودکان زیر ۵ سال به دلیل ابتال به بیماری های واگیر 

قابل پیشگیری است؛ از همه بیشتر سیاه سرفه، سرخک،
رتبهدهجهانیدرساختواکسن

با  واگیر جزو کشورهای  بیماری های  با  مقابله  در حوزه  ایران 
شاخص باال است. سازنده واکسن در جهان است. ایران سازنده 
انسانی، 1۷ واکسن دامی، 19 واکسن طیور و یک  11 واکسن 

واکسن مخصوص آبزیان است.
موسسه  و  پاستور  انستیتو  موسسه  دو  فعالیت  با  که  طوری 
ایران جزء 1۰ کشور برتر  تحقیقاتی سرم و واکسن سازی رازی 
دنیا در حوزه تولید واکسن های انسانی، دامی و طیور قرارگرفته 

است.
منبع: خبر آنالین

مرگ در کمین گاه عادی انگاری 


