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به منظور کمک به داوطلبان ورود به دانشگاه محقق شد؛
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استاندار با اشاره  به  حواشی  رسانه ای آرامستان کرمان؛

روند غیرطبیعی اتفاق نیفتاده است

 یکسری کارهای اداری باید انجام می شد

کرمان: کمبود خون اهدایی در  کووید 19 و  گزارش »کرمان امروز« از لزوم اهدای خون مستمر در دوران بیماری 

کید استان به اهدای خون نیاز ا

متن کامل در صفحه سوم

    اوج گیری میزان شیوع کرونا و کاهش اهدای خون در تابستان امسال، معضالتی را برای سیستم درمانی استان رقم زده است و امروز محتاج همت بلند مردم برای تامین نیاز بیماران به خون و فرآورده های 
آن هستیم. در همین زمینه مدیرکل انتقال خون کرمان از نیاز این استان به تمام گروه های خونی به ویژه A+ و O منفی خبر می دهد. همچنین الزم به ذکر است که تمامی دستورالعمل های بهداشتی در محیط 

انتقال خون رعایت می شود، بنابراین نباید در این مورد نگرانی داشت و تنها باید به وظیفه انسانی خود دراین باره توجه داشته باشیم و...

یادداشت: 

کرونا تا شیرینی یاد ایام از تلخی 

دبیر فدراسیون ورزش روستایی خبر داد:

برگزاری نخستین المپیاد 

خانه های ورزش 

روستایی 

با گذشت خانواده مقتول؛

محکوم به قصاص 

از چوبه دار نجات یافت
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان
اجاره ی هتل )هتل آریانا(                   متن کامل در صفحه سوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان جهت تکمیل پروژه در دست احداث فاز دوم آفتاب در نظر دارد  آیتم های به شرح ذیل را به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

1- تهیه و نصب درب و پنجره UPVC با شیشه دو جداره جهت 71 واحد مسکونی 
2- تهیه مصالح کناف ایران و اجرای سقف کاذب کناف جهت 85 واحد تجاری و مسکونی 

3- خرید تجهیزات، نصب، راه اندازی و اخذ تائیدیه استاندارد جهت 4 دستگاه آسانسور 9 و 10 توقفه 
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری 1400/5/18 جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کرمان، انتهای بلوار پزشک، بعد از سه راه ناظم االطباء، مجتمع تجاری مسکونی 

آفتاب مراجعه یا با شماره 32201687 - 034 تماس حاصل نمایند.

آگهی دعوت شرکت در مناقصه 
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اخبار استان

از همگان  امام جمعه کرمان  نماینده ولی فقیه و 
خواست که در زمان اوج همه گیری کرونا با شدت 
و  کنند  رعایت  را  بهداشتی  های  پروتکل  بیشتری 
گفت: برگزاری بسیاری از جلسات ضرورتی ندارد و 

نباید برگزار کنیم.
امام جمعه کرمان،  از دفتر  نقل  به  ایرنا  به گزارش 
حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
در دیدار با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان افزود: البته برخی از جلسات ضرورت دارند و 
می توانیم حجمشان را کم کنیم و با تعداد کمتری 

برگزار کنیم نه اینکه بی تفاوت باشیم.
وی با اشاره به برخی گزارش های نگران کننده در 
زیاد شده؛  تعداد مبتالیان  تاکید کرد:  زمینه کرونا 
ویروس بی رحمانه تر حمله می کند و بهترین راه 

این است که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم 
و هیچ عالجی هم نیست باید رعایت کنیم تا همه 
واکسینه شوند. علیدادی سلیمانی تاکید کرد: مقام 
حرف  که  کردند  اعالم  بار  چندین  رهبری  معظم 
بسیاری  دلیل   همین  به  است  حجت  کرونا  ستاد 
از آیین ها برگزار نشد، راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز 
قدس بعد جهانی دارد، اما شرایط ایجاب می کرد که 
برگزار نشود. نماینده ولی فقیه در استان کرمان با 
بیان اینکه البته جریان مذهبی کشور در این دوران 
کرد: هماهنگ  است، خاطرنشان  واقع شده  مظلوم 
ترین مجموعه در رابطه با ستاد کرونا جریان مذهبی 
کشور است، خیلی از برنامه ها تعطیل هستند؛ همین 

نمازجمعه چه وضعیتی دارد؟
وی با بیان اینکه مبارزه با کرونا در عرصه های دیگر 

کم شده است گفت: در اخبار می بینیم که جلسات 
از  ما  شود؛  می  برگزار  سابق  همان حجم  با  مرتب 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی می خواهیم که با 
جدیت در زمینه مبارزه با کرونا تالش و صبر کنند 
زیرا هرچه اوضاع بهتر شود، زودتر از شر این ویروس 

خالص می شویم.
علیدادی سلیمانی بیان کرد: وضعیت بیمارستان ها 
فشار  تحت  اذیت می شوند،  درمان  کادر  است،  بد 
هستند و درخواست داریم در هر پست و مسئولیتی 
در این زمینه تالش کنید، جلسات را کم کنید، تعداد 

را کم کنید.
وی یادآور شد: به آنچه ستاد کرونا کشور و کرونای 
استان می گوید گوش دهیم زیرا برنامه این نیست 
برنامه  بریزند  بهم  و  کنند  تعطیل  را  که همه چیز 

این است که مدیریت کنیم، امید است از این تنگنا 
بگذریم.

شورای  اینکه  بیان  با  ادامه  در  کرمان  جمعه  امام 
هماهنگ تبلیغات اسالمی یک مجموعه ارزشمند و 
انقالبی است اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات 
در مناسبت ها همه توان یک منطقه را در کنار هم 
جمع می کند و یک حرکت بزرگ برادرانه را رقم می 
زند، همانند برگزاری راهپیمایی۲۲ بهمن که سال 

های سال برگزار می شد.
وی افزود: شاید مراسم راهپیمایی به چشم ما یک 
مراسم ساده و بی درد سر باشد اما از ابتدای آغاز 
مراسم تا انتهای آن برنامه ریزی شده و افراد زیادی 
روزهای زیادی را صرف این مراسم کردند و مسئول 

تک تک حرکت های این برنامه بودند.

شهردار کرمان از افتتاح رسمی آرامستان جدید 
کرمان طی هفته جاری خبر داد.

عالم زاده  سیدمهران  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
شهردار کرمان در دیدار با استاندار کرمان گفت: 
آرامستان یکی از دغدغه های مدیریت شهری است 

که سال ها بر زمین مانده و جنگل قائم نیز به عنوان 
بزرگترین جنگل دست کاشت باید حفاظت شود.

عالم زاده گفت: به زودی مشکل این مجموعه رفع 
نیز برطرف خواهد شد همچنین  و نگرانی مردم 
توسعه قبرستان در دامنه کوه نیز متوقف می شود.

و  کرمان  شهر  باالی  جمعیت  به  اشاره  با  وی 
شدن  کامل  دلیل  به  گفت:  روزانه  فوتی های 
چاره ای  مدت  کوتاه  در  فعلی،  قبرستان  ظرفیت 
جز گسترش قبرستان و خاکسپاری در دامنه کوه 

نداشتیم.

شهردار کرمان گفت: طی هفته جاری آرامستان 
کرمان با ۴۰ میلیارد تومان هزینه، محور شهید 
سلیمانی به طول یک و نیم کیلومتر با عرض ۴۵ 
و مجموعه  اسرا  توانمندسازی  مرکز خیریه  متر، 

کارآفرینی دست آفرین تحویل داده می شوند.

امام جمعه کرمان؛

بسیاری از جلسات ضرورتی ندارند و نباید برگزار کنیم

شهردار کرمان:

توسعه قبرستان در دامنه کوه متوقف می شود

خبر
با گذشت خانواده مقتول؛

محکوم به قصاص 
از چوبه دار نجات یافت

 
عنبر آباد - خبرنگار کرمان امروز:سلیمانی گفت: جوانی که به دلیل ارتکاب 
قتل عمد به قصاص محکوم شده بود، لحظه کوتاهی پس از اجرای حکم ، 

با گذشت خانواده مقتول از مرگ نجات یافت.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان عنبرآبادگفت: با تالش و میانجیگری 
مسئوالن قضایی، جوانی که به دلیل ارتکاب قتل عمد به قصاص محکوم 
شده بود، لحظه کوتاهی پس از اجرای حکم صادره، با گذشت و بخشش 

خانواده مقتول از مرگ نجات یافت و به زندگی برگشت.
نیز  و  عنبرآباد  شهرستان  قضایی  اندرکاران  دست  تالش های  افزود:  او 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جیرفت و دادیار 
شعبه اجرای احکام زندان جیرفت جهت دعوت به صلح و سازش خانواده 

مقتول جای تقدیر ویژه دارد.
سلیمانی تحقق این بخشش و گذشت را از برکات دهه امامت و والیت و 
به ویژه عید غدیرخم دانست و با اشاره به تاکید دین مبین اسالم و ائمه 
اطهار )ع( به گذشت و بخشش، ادامه داد: دستگاه قضایی با متخلفان به 
ویژه مجرمان جرائم خشن بشدت برخورد می کند، اما در کنار آن با تکیه 
بر آموزه های دینی، سنت حسنه بخشش را امری مهم و حیات بخش در 

جامعه می داند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان عنبرآباد از همه شهروندان خواست در 
هنگام تصمیم گیری، آرامش خود را حفظ کنند و با اندیشیدن به عواقب 
عمل خود از هر گونه اقدام احساسی و از روی عصبانیت خودداری نمایند 

تا دیگر شاهد جرم و جنایت در جامعه نباشیم.

دبیر فدراسیون ورزش روستایی خبر داد:

برگزاری نخستین المپیاد 
خانه های ورزش روستایی 

ورزش  خانه های  المپیاد  نخستین  گفت:  روستایی  ورزش  فدراسیون  دبیر 
برگزار  کرمان  استان  آن،  تبع  به  و  کشور  سراسر  در  زودی  به  روستایی 

می شود.
 فرهاد نژادفصیحی سرپرست هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 
استان کرمان و دبیر فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در 
بومی  بازی های  و  اندیشی رؤسای هیات های ورزش روستایی  نشست هم 
محلی استان کرمان که در دو گروه شمال و غرب و همچنین جنوب و شرق 
استان با هدف برنامه ریزی در رابطه با طرح سنجش ساختار قامتی زنان و 
دختران روستایی، المپیاد خانه های ورزش روستایی و المپیاد استعدادیابی 
کرونا  بیماری  رغم شیوع  به  پارسال  گفت:  برگزار شد،  روستایی  دختران 
در سطح استان، این هیات از ورزش روستاییان غافل نبود و طی یکسال، 

جشنواره و برنامه های قابل قبولی با استفاده از فضای مجازی اجرا شد.
خانه های  اندازی  راه  حوزه،  این  در  اصلی  سیاست های  از  یکی  افزود:  او 
ورزش روستایی بود که امروز زمان آن رسیده است مسابقاتی ویژه اعضای 
این خانه ها برگزار شود. نژادفصیحی تصریح کرد: خوشبختانه با رویکرد مثبت 
در  زودی  به  روستایی  ورزش  خانه های  المپیاد  نخستین  فدراسیون،  رئیس 

سراسر کشور و به تبع آن، استان کرمان راه اندازی می شود.
به  اشاره  با  کشور  محلی  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش  فدراسیون  دبیر 
برگزاری مجمع انتخاباتی هیات استان کرمان تاکید کرد: ثبت نام ۱۰ نفر برای 
هیاتی که هیچ گونه درآمدزایی و شرایط جذب اسپانسر ندارد، بیانگر موفقیت 
قدردان  تفسیر  این  با  که  دارد  هیات  این  جلو  روبه  شرایط  و  اعضا  تک  تک 
بدون  سال ها  این  که طی  هستم  استان  جای  جای  در  عزیزان  همه  زحمات 

هیچ گونه چشم داشتنی عاشقانه برای تحقق برنامه های ابالغی تالش کردند.
بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش  هیات  خوشبخانه  کرد:  بیان  نژادفصیحی 
محلی استان جزو معدود هیات های بی حاشیه است و این امر باعث شده هرگز 

در خدمت به جامعه روستایی کوتاهی انجام نشود.
عذری ریاحی نایب رئیس بانوان هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 
استان کرمان نیز گفت: سال ۹۹ تجربه ارزشمندی در زمینه طرح ملی سنجش 
ساختار قامتی و آموزش حرکتی زنان و دختران روستایی به همت کارشناسان 
این طرح سنجش با حدود ۱۰ هزار نفر در سطح استان انجام شد. او افزود: با 
توجه به آن تجربه امیدواریم به زودی دومین طرح با مقیاس کیفی ویژه زنان 
به  ریاحی  شود.  اجرا  استان  در  همزمان  به صورت  روستایی  عزیز  دختران  و 
سومین دوره المپیاد استعداد های برتر ورزش اشاره و تصریح کرد: بدین منظور، 

ورزشکاران در ۲۳ رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
محلی  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش  هیات  دبیر  زاده  اشرف  محسن 
استان کرمان هم گفت: اولین المپیاد خانه های ورزش روستایی و سومین 
روستایی  ورزشکاران  که  است  مناسبی  فرصت  برتر  استعداد های  المپیاد 

بیش از پیش فرصت نمایش توان و استعداد ورزشی را داشته باشند.
سرپرستان  مشخصات  باید  شهرستانی  هیات های  گام  اولین  در  افزود:  او 
فدراسیون  اطالعاتی  سامانه  در  را  بازیکنان  و  روستایی  ورزش  خانه های 

بارگذاری کنند تا راستی آزمایی انجام شود.
در  پرورش  و  آموزش  انجام شده،  توافقات  کرد: طبق  تصریح  زاده  اشرف 
زمینه راستی آزمایی به کمک می آید و تنها دانش آموزانی مجاز به شرکت 
روستایی  مدارس  آن ها  تحصیل  محل  که  هستند  مذکور  المپیاد های  در 
تاییدیه  محصل،  غیر  ورزشکاران  سکونت  محل  اثبات  مورد  در  و  باشد 

بخشداری ها مالک است.

متخلف شکارغیر مجاز  در بم دستگیر شد
بم- خبرنگار کرمان امروز: جواد اماندادی سرپرست اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان بم  گفت:با تالش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست 
این شهرستان متخلف شکار غیرمجاز یک قطعه کبوتر و یک قطعه قمری 
دستگیر شد. اماندادی گفت: از این متخلف یک قبضه اسلحه شکاری کشف 

و ضبط و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

فضای مجازی، شکارچی غیر مجاز را به 
دام انداخت 

فهرج- خبرنگار کرمان امروز:محمدرضا غالمرضایی، سرپرست اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان فهرج گفت: در ۹ مرداد امسال فرد متخلفی که 
اقدام به انتشار تصویر خود در کنار یک سر تشی )جوجه تیغی(در شبکه های 

اجتماعی کرده بود، با همکاری پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
محیط بانان  همت  به  قضایی  مقام  دستور  با  متخلف  شکارچی  افزود:  او 

شهرستان به جرم شکار غیرمجاز دستگیر شد.
غالمرضایی تصریح کرد:متخلف یادشده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دلیل  به  کرمان  شهر  کالن  گفت:  کرمان  استاندار 
با  شده  تحمیل  آن  به  که  حاشیه هایی  و  گستردگی 

جایگاه تاریخی و تمدنی خود فاصله دارد.
دیداِر  در  زینی وند  علی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
کرمان  مناطق  شهرداران  و  معاونان  کرمان،  شهردار 
عمرانی  معاونت  و  شهرداری  مطلوب  هماهنگی  از 
برای پیشبرد اهداف شهر نام برد و با بیان اینکه اداره 
شهر کار دشواری است، گفت: از ویژگی های برجسته 
ابعاد و جنبه های  به همه  این دوره شهرداری، توجه 
عمرانی، فرهنگی، هنری، مبلمان شهری، فضای سبز 

مدیریت شهری بود.
کنونی  دوره شهرداری  دیگر  ویژگی  کرد:  عنوان  وی 
حامل  که  شهری  شهرداری  جایگاه  در  که  بود  این 
باید  که  می دانید  را  آن  قدر  است،  تمدن  و  سابقه 
و گردشگری  قالب های هنری، معماری  را در  کرمان 

در  سلیمانی  شهید  مطهر  مرقد  واسطه  به  مذهبی 
سطح بین المللی معرفی کنید.

مناطق  از  بسیاری  چهره  کرد:  ابراز  کرمان  استاندار 
شهر کرمان در این دوره زیباتر و برای زندگی جذاب تر 
شده است، اما کالن شهر کرمان به دلیل گستردگی و 
حاشیه هایی که به آن تحمیل و بعضاً بی تدبیری شده 

است با جایگاه تاریخی و تمدنی خود فاصله دارد.
زینی وند تاکید کرد: شهرها را با قاعده باید گسترش 

داد و نباید اجازه داد که حاشیه های آنها زیاد شود.
استاندار کرمان گفت: امیدواریم شهر زیبا و باقدمت و 
اصالت کرمان از سرمایه های تجربی این دوره استفاده 
مختلف  ادوار  در  شهر  شورای  که  آسیبی  و  کند 
نحیف  پیکره  بر  اضافه  هزینه های  تحمیل  و  دیدند 
زینی وند در خصوص  نشود.  تکرار  شهرداری ها، دیگر 
آرامستان جدید کرمان و حواشی رسانه ای آن گفت: 

روند غیرطبیعی اتفاق نیفتاده است، یکسری کارهای 
اداری باید انجام می شد.

ظرفیت  بوده،  خوبی  تدبیر  آرامستان  افزود:  وی 
آرامستان کنونی تکمیل است و دیگر جایی برای دفن 

اموات ندارد.
استاندار کرمان از همکاری ارتش در موضوع آرامستان 
زمین  سند  گفت:  و  کرد  قدردانی  کرمان  جدید 
آرامستان به اسم ارتش بوده و بدون اینکه روند اداری 
کار  دادند  اجازه  شهر،  ضرورت  دلیل  به  و  شود  طی 
شود. زینی وند افزود: االن هم اختالفات حقوقی بود. 
قاعدتاً همه ما به واسطه مسئولیت ها باید پاسخگوی 
قدری  با  بنابراین  باشیم.  آینده  در  خود  تصمیمات 
با  که  بودیم  مواجه  واگذاری ها  نحوه  در  پیچیدگی 
پیگیری های صورت گرفته در آستانه حل شدن است 
و کوتاهی از شهرداری و ممانعتی از طرف ارتش نبوده 

است.
و  جابجا  باید  اسناد  یکسری  کرد:  خاطرنشان  وی 
باید تنظیم می شد که هم آرامستان  صورت جلسات 
بتواند به بهره برداری برسد و هم ارتش به حق و حقوق 

خود برسد

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان گفت: ۷۸ پایگاه انتخاب رشته برای ارائه 
مشاوره به داوطلبان ورود به دانشگاه در این استان فعال 

است.
به گزارش ایرنا و به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط 
عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، صدیقه مرادی 
افزود: به منظور کمک به داوطلبان در زمینه انتخاب 
رشته صحیح در دانشگاه و ارائه خدمات مشاوره ای به 
آنان، ۷۸ پایگاه انتخاب رشته کنکور با نظارت آموزش و 

پرورش در استان راه اندازی شده است.
وی اظهار کرد: مرکز مشاوره راه نو واقع در خیابان معلم 
روبه روی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان، مرکز 
مشاوره پیام مهر در خیابان شهید مصطفی خمینی 
نبش کوچه ۱۱، مرکز مشاوره رسالت در بلوار جمهوری 
اسالمی بعد از چهارراه امام جمعه، هنرستان نمونه دولتی 
آیت اهلل خامنه ای، مرکز مشاوره اندیشه واقع در خیابان 
کامیاب روبه روی بیمارستان مهرگان کانون اندیشه، 
مرکز مشاوره نرجس خاتون واقع در ضلع جنوب شرقی 

پارک مطهری دبیرستان نرجس خاتون، مرکز مشاوره 
کوچه  شهریور  خیابان ۱۷  در  واقع  خدیجه  حضرت 
مشاوره  مرکز  دبستان حضرت خدیجه،  چهار  شماره 
فرهنگ واقع در خیابان فیروزه کوچه شماره ۱۱ و مرکز 
مشاوره امید زندگی در خیابان شهیدان اعتباری کوچه 
شماره ۱۸ اداره آموزش و پرورش عشایری آماده ارائه 
خدمت به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور در شهر 

کرمان هستند.
استان  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 

کرمان تصریح کرد: خدمات دریافت کارنامه، انتخاب 
انتخاب رشته  افزار های  نرم  به کمک  رشته مجازی 
انتخاب  طراحی شده توسط سازمان سنجش و ثبت 

رشته در سامانه به مراجعه کنندگان ارائه می شود. 
مرادی گفت: داوطلبان می توانند به منظور مشاهده 
نشانی پایگاه های انتخاب رشته شهرستان ها و مناطق 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  رسمی  پورتال  به  استان 
  kerman.medu.ir استان کرمان به نشانی اینترنتی

منوهای میانی صفحه، بخش اطالعیه ها مراجعه کنند.

استاندار با اشاره  به  حواشی  رسانه ای آرامستان کرمان؛

روند غیرطبیعی اتفاق نیفتاده است، یکسری کارهای اداری باید انجام می شد 

به منظور کمک به داوطلبان ورود به دانشگاه محقق شد؛

راه اندازی 78 پایگاه انتخاب رشته کنکور در کرمان

مودیان محترم مالیاتی : جناب آقای اکبر کمشکی
 دراجرای ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی است حسب مقررات ماده ۲۳۸ قانون  
مالیاتهای مستقیم ، چنانچه نسبت به مندرجات برگ ابالغی به شرح ذیل معترض می باشید ظرف سی روز از تاریخ درج در آگهی اعتراض 
کتبی خود را  به آدرس کرمان – خیابان قدس – اداره کل امور مالیاتی استان– اداره امور مالیاتی۱۸۰۲- شماره تماس ۳۱۲۲۴۳۵۴  تسلیم 

نمایید.  ۱۱۷۳۱۸6

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

آگهی
 ابالغ اوراق مالیاتی

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
 : جناب آقای اکبر کمشکیمودیان محترم مالیاتی 

قانون   238قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی است حسب مقررات ماده  208دراجرای ماده  
مالیاتهای مستقیم ، چنانچه نسبت به مندرجات برگ ابالغی به شرح ذیل معترض می باشید ظرف سی روز از تاریخ درج در آگهی اعتراض 

تسلیم   31224354شماره تماس  -1802اداره امور مالیاتی –اداره کل امور مالیاتی استان – خیابان قدس –آدرس کرمان کتبی خود را  به 
 د. ینمای

نام و نام خانوادگی  ردیف
 مودی

سال   شماره ملی کالسه فعالیت
 عملکرد

 مالیات )ریال( برگ ابالغی

    270،261،485 برگ تشخیص مشاغل 1394 3591278742 1567 حق العمل کار     اکبر کمشکی 1

    72،898،352 169برگ تشخیص جرائم  1394 3591278742 1567 حق العمل کار     اکبر کمشکی 2
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وزیر بهداشت برای تعطیلی دو هفته کشور به رهبر انقالب نامه نوشت

در کنکور سال آینده؛

تاثیر سوابق تحصیلی از ۳۰ به ۴۰ درصد افزایش می یابد

سرویس خبر: وزیر بهداشت برای تعطیلی دو هفته کشور 
برای رهبر انقالب نامه نوشت.

در این نامه وزیر بهداشت ضمن تشریح وضعیت بیماری 
درمان،  کادر  و  نظام سالمت  آوری  تاب  و  کشور  در  کرونا 
و  انسانی  نیروی  تخریب مستمر  و  نوشت: مستهلک شدن 
زیرساخت های بخش سالمت، نزدیک می نماید و اگر خدای 

ناکرده رخ دهد فاجعه ای عظیم است

در بخشی از این نامه آمده است:اینجانب به عنوان سربازی 
که از نخستین روزهای این گرفتاری در صحنه مانده ام از این 
بی تفاوتی و ساده انگاری احساس خطر عمیق می کنم و به 
استحضار می رسانم با این موج خیزی سهل انگارانه بیماری 
اگر تخت هم داشته باشیم، نفر نداریم؛ همکاران من گرچه 
واکسینه شده اند به دلیل بی خوابی طوالنی و استرس همه 
دارند بیمار می شوند و آن پیش بینی که در مکاتبات متعدد 

کرده بودیم و آن مستهلک شدن و تخریب مستمر نیروی 
انسانی و زیرساخت های بخش سالمت، نزدیک می نماید و 
اگر خدای ناکرده رخ دهد فاجعه ای عظیم و غیرقابل جبران 

است
بکارگیری  و  ایستادگی  و  جدی  تعطیلی  هفته  دو  شاید 
شکستن  با  محکم  برخورد  و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
و  ویروس  چرخش  از  توجهی  حدقابل  تا  بتواند  پروتکل ها 

بار بیمارستان ها و فشار نفس گیر بر همکاران ما بکاهد. اگر 
روزانه هزاران نفر در کلینیک های تخصصی و سرپائی درمان 
بیمارستانی  به تخت های  بود  قرار  بار هم  این  و  نمی شدند 
ولی  می آوردیم  کم  تخت  پیش  مدت ها  از  شود،  تحمیل 
متأسفانه فشار به گونه ای است که نگرانم این طرح هم پاسخ 
ندهد مگر آنکه سریعا با اقدامات پیشگیرانه و افزایش رعایت 

پروتکل ها از بار تصاعدی بیماری بکاهیم.

اینکه  بر  تاکید  با  آموزش کشور  رییس سازمان سنجش 
تنها تفاوت کنکور سال ۱۴۰۱ با سال های گذشته در میزان 
تاثیرگذاری سوابق تحصیلی خواهد بود، گفت: در کنکور سال 
افزایش  درصد   ۴۰ به   ۳۰ از  تحصیلی  سوابق  تاثیر  آینده، 

می یابد.
ابراهیم خدایی اظهار کرد: در کنکور سراسری ۱۴۰۱ سوابق 
تحصیلی با تاثیر ۴۰ درصد مثبت در پذیرش داوطلبان تاثیر 

خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تنها تغییر مهم در کنکور سراسری ۱۴۰۱ 
شده  مصوب  بندهای  سایر  گفت:  است،  مورد  یک  همین 
سیاست های سنجش و پذیرش دانشجو به سال های ۱۴۰۲ 

به بعد موکول می شود.
ساماندهی سنجش  و ضوابط  ها  مصوبه سیاست  اساس  بر 
پایان  از  )پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان  پذیرش  و 
متوسطه( که هفته گذشته از سوی رییس جمهوری به وزارت 
وزارت  پرورش،  و  آموزش  وزارت  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد راهبری نقشه جامع 
شورای  دانشجو،  پذیرش  و  سنجش  شورای  کشور،  علمی 

سنجش و پذیرش دانشجو دوره تحصیالت تکمیلی از دانشگاه 
کل  بازرسی  سازمان  قضائیه،  قوه  کشور،  عالی  آموزش  و  ها 
کشور و مجلس شورای اسالمی ابالغ شد، سهم نمره کل سابقه 
به  توجه  با  پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱  برای  تحصیلی 
سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و 
برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره 
کل سابقه تحصیلی با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، 
۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد 

سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.
نسبت  است  موظف  پرورش  و  آموزش  وزارت  همچنین 
به  کند  اقدام  دانش آموزان  کامل  تحصیلی  سوابق  ایجاد  به 
گونه ای که برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد همه 

فارغ التحصیالن دارای سوابق تحصیلی کامل باشند.
کنکور سراسری ۱۴۰۰، بدون هیچ تغییری نسبت به سال 
های گذشته در روزهای ۹ تا ۱۲ تیرماه برگزار شد. به گفته 
رییس سازمان سنجش آموزش کشور، سوابق تحصیلی امسال 
نیز مانند سال گذشته حدود ۳۰ درصد در پذیرش داوطلبان 

تاثیر خواهد داشت.

گزارش »کرمان امروز« از لزوم اهدای خون مستمر در دوران بیماری کووید 19 و کمبود خون اهدایی در کرمان:

کید استان به اهدای خون نیاز ا

گزارش: عهدیه وفا

اشاره
طول عمر فراورده های خونی کوتاه است، بنابراین اهدای 
خون روزانه و مستمر برای رفع نیاز بیماران ضروری است و 
در این  روزهای گرم و طاقت فرسا، بیماران  بیش از پیش 
نیازمند یاری مردم هستند. مدیر کل انتقال خون استان از 
 O و +A نیاز این استان به تمام گروه های خونی به ویژه
منفی خبر داد. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در 

ادامه  قابل مطالعه است.
کرونا و کاهش اهدای خون

اوج گیری کرونا و کاهش اهدای خون در تابستان امسال، 
و  خون  به  بیماران  نیاز  تامین  برای  را   مردم   بلند  همت 
فراورده های آن را می طلبد. افرادی که ادامه زندگی شان 
به خون وابسته است، امید زندگی را  به افرادی که به این 

مایه حیات بخش نیاز دارند، زیاد می کند.
در این روزها که هوا گرم و طاقت فرساست بیماران بیش 
کارشناسان  گفته  به  هستند.  مردم  یاری  نیازمند  پیش  از 
کوتاه  شود  می  تهیه  خون  از  که  هایی  فراورده  عمر  طول 
است و در نتیجه  باید روزانه خون گیری تعدادی انجام شود 
تا نیاز بیماران را بتوان برآورده کرد. همچنین گفته می شود 
تمامی دستور العمل های بهداشتی در محیط انتقال خون 
رعایت می شود بنابراین نباید در این مورد نگرانی داشت. با 
این وجود بسیاری از مردم به دلیل هراس از ابتال  به کووید 
۱۹ ترجیح می دهند از اهدای خون صرف نظر کنند و این 
روند موجب شده این نگرانی به وجود بیاید که ذخایر خونی 

استان کرمان، کاهش یابد.
نیاز به همه گروه های خونی 

کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل  شکوهی،  ایرج  دکتر 

خونی،  های  گروه  تمامی  به  استان   نیاز  به  اشاره   با 
احساس  روانی  نظر  از  خون  اهدای  مزیت  مهمترین  گفت: 
اهدای  با  بیمار  سه  جان  نجات  باعث  که  است  نوعدوستی 

هر واحد خون می شویم و در حال حاضر به تمام گروه 
های خونی به ویژه A+ و O منفی نیاز داریم و کسانی که 
انتقال خون در کرمان  شرایط اهدای خون دارند به مراکز 

مراجعه کنند.
به  اشاره  با  ادامه  در  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
از ۱۸ سالگی  بیان کرد: اهداکنندگان  شرایط اهدای خون 
سنین  بین  و  کنند  مراجعه  خون  اهدای  جهت  توانند  می 
۶۰ تا ۷۰ سال براساس شرایط گروه های مختلف پذیرش 

صورت می گیرد.
بدن بالفاصله خون اهدا شده را جبران می کند

باالترین پاداش برای هر اهداکننده خون آیه شریفه سوره 
مائده است که اشاره می کند هرکس جان انسانی را نجات 
وعده  این  است؛  داده  نجات  را  انسان ها  همه  گویی  داد، 
خداوند است که به حق است و اجر و ثوابی که خداوند برای 
بندگانش قرار داده با هیچ جایزه دنیوی قابل مقایسه نیست.

کارشناسان اداره کل ا نتقال خون استان خاطر نشان می 
کنند که خون بدن بالفاصله پس از اهدا، از طریق ذخایر 
خونی فرد تأمین و جایگزین می شود البته آن ذخایر حدود 
البته  شود،  ساخته  دوباره  که  می کشد  طول  هفته  هشت 
افراد هر  بنابراین  بگیریم  نظر  در  اضافه تر  ماه هم که  یک 
اهدا  به  اقدام  بار بدون هیچ نگرانی می توانند  سه ماه یک 

خون کنند.
طبق گفته کارشناسان، هر فرد  بالغ ) بین ۱۷ تا ۶5 سال( 
با وزن متوسط پنجاه کیلو گرم، حدود پنج و نیم تا ۶ لیتر 
از  با اهدای ۳5۰ سی سی تا ۴5۰ سی سی  خون دارد و 
خون خود، نه تنها سالمتی خود را  به مخاطره نمی اندازد 
بلکه ضمن کمک به سالمتی خود، نجات بخش زندگی   ،
اهدای خون،  فایده  ترین  اما مهم  نیز خواهد شد.  دیگری 
نجات زندگی همنوع خود است که در چنین شرایطی نه 
تنها یک عمل پسندیده به شمار می آید بلکه به مانند یک 

وظیفه خطیر الزم به اجرا است. 

  اوج گیری میزان شیوع کرونا و کاهش اهدای خون در تابستان امسال، معضالتی را برای سیستم درمانی 
استان رقم زده است و امروز محتاج همت بلند مردم برای تامین نیاز بیماران به خون و فرآورده های آن 
 +A هستیم. در همین زمینه مدیرکل انتقال خون کرمان از نیاز این استان به تمام گروه های خونی به ویژه
و O منفی خبر می دهد. همچنین الزم به ذکر است که تمامی دستورالعمل های بهداشتی در محیط انتقال 
خون رعایت می شود، بنابراین نباید در این مورد نگرانی داشت و تنها باید به وظیفه انسانی خود دراین 

باره توجه داشته باشیم و...

یادداشت:
نبوغ 

شکفتن
خشم هایی که به طور زنجیره ای یکی پس از دیگری 
صبر  افسار  رفته  رفته  کند،  می  درگیر  را  انسان  روح 
را از کف انسان می رباید و حتی علم هم نمی تواند 
هموار  شدن  آرام  برای  را  راه  شیمیایی  داروهای  با 
و  ایجاد شده  پیوسته  به شکل  ها  اینگونه خشم  سازد. 
ذهن فرصت درنگ و آرامش ندارد تا نفس کشیده و 
حالی تازه کند که گنجایش پذیرش احوالی اینگونه را 
داشته باشد. قبل از رسیدن به اینجای کار که بمباران 
متوالی جلوگیری  بروز خشم های  از  باید  است  روح 
از  و  ندهد  دست  از  را  خود  کارایی  عقل  تا  کرده 
بعد  حال  به  تا  شاید  نشویم.  تر  درمانده  هستیم  اینکه 
را  آرامبخش  ای  فاصله  از خشم  مرحله  بروز یک  از 
تجربه نکرده باشید اما این فاصله بسیار ضروری بوده 
عاقالنه  و  به شکلی صحیح  را  باید که خودتان آن  و 
برنامه ریزی کنید مثال رفتن به فضای سبز یا خط خطی 
کردن یک بوم سفید ساده ترین شکل های فاصله در 
میان خشم هستند که می توانند تا حدودی انسان را از 
عذاب  هایی که می کشد دور نگاه دارند تا در خشم 
های بعدی و اندیشه هایش بازنگری کند و حتی از آن 
انصراف دهد یا اینکه فرد قدرت بیشتری برای مقابله 
با خشم های بعدی به دست آورد و در کنترل کردن 
از خشم  اولین مرحله  از  لطفا پس  باشد.  تر  آنها قوی 
اگر که ممکن است حداقل چند لحظه چشم هایتان را 
ببندید و از خاموشی خود لذت ببرید تا در این فاصله 
ما  بازیابی کند.  اندیشیدن را  نیروی درست  ذهن شما 
حق نداریم که دلی را آزرده کرده و چهره ی جهان را 
زشت تر نشان دهیم. آری سوختن آسان تر از ساختن 
است اما راه خوبی برای زندگی نیست بلکه نبوغ انسان 
در شکفتن روشن می شود خشمگین شدن گاهی برابر 

با تنها ماندن بوده.
با عشق فقط ترانه را می بینم 
دلبستگی و بهانه را می بینم 

آن لحظه که خنده بر لبانت باشد 
در چشم تو عاشقانه را می بینم 

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی 

از ظرفیت شهرداری ها در 
توسعه فناوری های مالیاتی 

استفاده حداکثری شود
مالیاتی کشور در  امور  مالیاتی سازمان  فناوری های  معاون 
نشست مشترک با مدیران شهرداری کرمان تاکید کرد: در 
ها  شهرداری  ظرفیت  از  مالیاتی،  های  فناوری  توسعه  برنامه 
هوشمند  مالیات  تحقق  و  اطالعات  پاالیش  و  تجمیع  برای 

استفاده حداکثری را خواهیم برد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 
،هادی خانی ،  معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور در این نشست، هوشمندسازی نظام مالیاتی را  مهمترین 
برنامه این سازمان برشمرد و گفت : مالیات ستانی مبتنی بر 
برنامه  این  نتایج اجرای  از  به روز  داده های شفاف، دقیق و 

است.
برای  ظرفیتی  عنوان  به  را  مالیاتی  نظام  سازی  هوشمند  وی 
کشور،  اقتصاد  سازی  شفاف  سازمان،  کارآیی  افزایش 
اجرای عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی در فضای کسب 
مالیاتی در مسیر  نظام  و کار دانست و تصریح کرد: چالش 
هوشمندسازی تامین داده ها و اطالعات مورد نیاز از دستگاه 

های اجرایی تولید کننده اطالعات است.
حکمرانی  بتواند  اینکه  برای  مالیاتی  نظام   : افزود  خانی 
اطالعات که یک بحث ملی و حاکمیتی است را به معنای 
واقعی محقق کند، نیازمند همکاری همه ارکان نظام و به ویژه 

دستگاه های ذیربط است.
 وی، مهمترین چالش نظام مالیاتی در مسیر هوشمندسازی را 
تامین داده ها و اطالعات مورد نیاز از دستگاه های ذی ربط 
عنوان کرد و گفت: نظام مالیاتی برای اینکه بتواند حکمرانی 
اطالعات که یک بحث ملی و حاکمیتی است را به معنای 
واقعی محقق کند، نیازمند همکاری همه ارکان نظام و به ویژه 

دستگاه های اجرایی تولید کننده اطالعات است.
با  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  های  فناوری  معاون 
مکرر   169 ماده  مطابق  ربط  ذی  های  دستگاه  اینکه  بیان 
هویتی،  اطالعات  هستند  مکلف  مستقیم  های  مالیات  قانون 
عملکردی و دارایی اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی 
اقتصادی  های  فعالیت  شفافیت  به  امر،  این  که  دهند  قرار 
می  توجهی  شایان  کمک  مالیاتی  یکپارچه  نظام  استقرار  و 
نماید. در ادامه این نشست علی سعیدی ، سرپرست معاونت 
کرمان  شهرداری  انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی 
درآمد ناشي از مالیات بر ارزش افزوده را یکي از مهمترین 
این   : گفت  و  برشمرد  ها  شهرداري  پایداري  درآمدهاي 
 ، پذیري  استمرار  و  اتکاء  قابلیت  داشتن  بر  درآمدها عالوه 
نقش بی بدیلی در توسعه پایدار شهری دارد.  وی خاطرنشان 
کرد : تعامالت میان شهرداري ها با سازمان امور مالیاتي کشور 
براي طراحي نظام هوشمند مالیاتی، مي تواند فصلي جدید در 

تامین درآمدهاي پایدار براي شهرداري ها محسوب شود.

سراب
می بینمت 

مثل نوازنده ای که جلوی سازش 
انگشتانش را قطع می کنند 

دوستت دارم 
شبیه پرنده که بال هایش را 

روبه روی آسمان گلوله باران می کنند 
آغوش ات را می خواهم 

عین ماهی هایی که در تور ماهی گیران 
دل تنگ دریا می شوند

براِی خوشبختی ام سراب نشو 
سایه ای به دنبال جسمم نباش 

دوستت دارم 
و می دانم 

حس من مانند پر مرغابی ست 
و حس تو مثل شخصیت آب ...

به قلم
مهناز سعید

به قلم
سامان

  ساردویی 

آگهی مزایده عمومی )نوبت  اول(آگهی مزایده
شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد یک باب هتل واقع در مشهد مقدس به آدرس: بلوار امام رضا )ع(، امام رضا )ع( 

۱۶، نبش عنصری ۸ هتل آپارتمان آریانا را از طریق مزایده در قالب اجاره واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط 

اجاره و اخذ اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۰/۰5/۱۲ به مدت ده روز کاری به دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان:  خیابان فردوسی، وحشی 

بافقی، نبش کوچه 5 پالک ۶۱ و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۶۱۱5۷ - ۳۲۲۶۱۲۹۶- ۰۳۴ تماس حاصل نمایند.

ساعت بازدید از هتل فوق ۸ صبح تا ۱۲ به مدت ده روز کاری می باشد. 

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 
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دانشمندان می گویند؛

ظهور سویه های مقاوم ویروس 

کسن کرونا در برابر وا
 

مسری  بسیار  سویه  گسترش  به  اشاره  با  گزارشی  در  هیل  نشریه 
دلتا در بیشتر نقاط جهان نوشت: دانشمندان و کارشناسان بهداشت 
نگران ظهور سویه های جدیدتر و کشنده تر ویروس کرونا هستند 

که در برابر واکسن های موجود مقاوم باشد.
آمریکایی،  نشریه  این  تارنمای  از  نقل  به  طال  سایت  گزارش  به 
گسترش سریع سویه دلتا ویروس کرونا باعث افزایش نگرانی میان 
دانشمندان شده است که بیم آن دارند ویروس کرونا بتواند با جهش 
های بیشتر و جدیدتر به سویه های قابل انتقال تر و یا کشنده تری 

تبدیل شود.
نگرانی های جدید در حالی است که میزان واکسیناسیون در آمریکا و 
کشورهای اروپایی قابل توجه بوده اما در بسیاری از نقاط جهان هنوز 
به ۱۰ درصد هم نرسیده است و لذا به گفته کارشناسان بهداشت 
همین امر می تواند شانس بیشتری به ویروس برای گسترش، تکثیر 

و ایجاد جهش های بالقوه بدهد.
نیست،  بروز جهش خطرناک قطعی  اگرچه  کارشناسان می گویند 
اما تا زمانی که واکسن بیشتری در سرتاسر دنیا تزریق نشود، خطر 
ظهور سویه های کشنده تر همچنان باال است. آنها همچنین هشدار 
می دهند که سویه بسیار قابل انتقال دلتا که ناشی از جهش است، 

در مقایسه با سویه های احتمالی آینده هیچ است.
ها  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  مدیر  والنسکی«  »راشل 
)CDC( در دستور العمل جدید این هفته خود، نگرانی هایی در 
مورد جهش های احتمالی ویروس کرونا که بتواند کارآیی واکسن را 
خنثی سازد، مطرح کرد. هرچند والنسکی در ادامه تاکید کرد: »در 
حال حاضر خوشبختانه ما در این شرایط قرار نداریم و این واکسن 
ها در محافظت از ما در برابر بیماری های شدید و مرگ بسیار خوب 

عمل می کنند«.
 با این وجود وی همچنان نگرانی های بسیاری را در مورد مقاومت 

سویه جدید قریب الوقوع در برابر واکسن های موجود مطرح کرد.
یابد،  می  گسترش  کووید-۱۹  که  هنگامی  نوشت:  ادامه  در  هیل 
ویروس مواد ژنتیکی خود را به منظور آلوده کردن تعداد بیشتری از 
سلول های میزبان، تکثیر می کند و در این فرآیند، گاهی اوقات این 

مواد ژنتیکی شروع به جهش می کنند.
»اندرو پیکاز« استاد میکروبیولوژی مولکولی و ایمونولوژی دانشکده 
خبرگزاری  به  خصوص  این  در  هاپکینز  جان  عمومی  بهداشت 
بلومبرگ گفت که ویروس به طور تصادفی اما با سرعت ثابت جهش 

می کند.
افزود: »اکثر تغییرات در ژنتیک ویروس دگرگونی چندانی در  وی 
همان  یا  تغییر  نادر  بسیار  موارد  در  اما  کند،  نمی  ایجاد  آن  توان 

جهش می تواند منجر به توانایی فزاینده آن شود«.
العاده  پیکاز ادامه داد: »پیش بینی زمان وقوع این جهش ها فوق 
راحتی  به  ویروس  که  مناطقی  در  جهش  فرصت  اما  است،  دشوار 

گسترش می یابد، بیشتر است.«
به  را  کرونا  ویروس  سویه  چهار  تاکنون  بهداشت  جهانی  سازمان 
عنوان انواع نگران کننده طبقه بندی کرده است از جمله: انواع آلفا، 

بتا ، گاما و دلتا.
ظهور  بالقوه  خطر  خصوص  در  نگرانی  شدن  مطرح  با  همزمان 
در  فوری  واکسیناسیون  کارشناسان،  و  مقامات  جدید،  های  سویه 
کشورهای غنی و فقیر را بهترین راه برای کاهش خطر ابتال به سویه 

های خطرناک می دانند.
تاکنون در آمریکا کمتر از نیمی از جمعیت به طور کامل واکسینه 
شده اند، از جمله کمتر از ۵۸ درصد از آمریکایی های ۱۲ ساله و 

باالتر که واجد شرایط دریافت واکسن هستند.
بیماریهای عفونی در مرکز پزشکی دانشگاه  استاد  »ویلیام شافنر« 
های  واکسن  برابر  در  بتواند  که  ای  سویه  »ظهور  گفت:  وندربیلت 
موجود مقاوم باشد، یک مشکل »بسیار جدی« ایجاد خواهد کرد«.

او افزود: »ما باید واکسن جدیدی ایجاد کنیم تا با سویه های جدید 
مطابقت داشته باشد. این کار خیلی سختی نیست زیرا فناوری آن 
وجود دارد. این کار ظرف یک یا دو ماه انجام می شود. اما پس از 
آن باید واکسن جدید را به همه بدهیم. ما باید همه چیز را از نو 

شروع کنیم«.
براساس آخرین آمار منتشر شده تاکنون تنها ۱۴.۲ درصد از جمعیت 
جهان به طور کامل علیه کووید-۱۹ واکسینه شده اند و همین امر 
سبب شده تا حتی جوامع با بیشترین نرخ واکسیناسیون همچنان 

آسیب پذیر باقی بمانند.
پیتر هوتز رئیس دانشکده ملی طب گرمسیری کالج پزشکی بیلور 
گفت که اگر واکسن ها همزمان با آمریکا برای سایر نقاط جهان هم 
ارسال می شد، می توانستیم جلوی گسترش سویه های خطرناکی 

همچون دلتا را بگیریم.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: »سویه های جهش یافته کنونی 
نشان می دهد که تکامل ویروس در حال انتخاب تغییراتی نیست 
امیدوارم  باشد و من  برابر واکسن های موجود مقاوم  که کامال در 
ما روزی را نخواهیم دید که کووید-۱۹ در برابر تمامی واکسن ها 

مقاوم باشد.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از نارضایتی مردم کرمان درباره اختالط مکانی خدمات درمانی غیر کرونایی و کرونایی:

کن خدمات کرونایی از خدمات عادی بهداشتی لزوم جداسازی اما

 
شاید شما هم این روزها گذرتان به مراکز بهداشتی 
افتاده باشد. مراکزی که اخیرا متاثر  شهر کرمان 
از کرونا است و از کمبود پرسنل گرفته تا ازدحام 
مردم، معضالت بسیاری را تجربه می کند. باید به 
گفت  نباشید  خسته  مراکز  این  در  فعال  عزیزان 
کمال  نابسامان،  شرایط  چنین  در  اینگونه  که 
توان خود را به کار می گیرند. اما در این روزهای 
در شهر  کرونایی یک مساله  اضطراب  و  تشویش 
کرمان بد چشمی می کند که به توصیه چندتن از 
مخاطبان »کرمان امروز« به آن خواهیم پرداخت. 
رسان  خدمت  اماکن  اختالط  بحث  مورد  معضل 
کرونایی با مراکز خدمات عادی بهداشتی است. به 
نحوی که چندی پیش یکی از شهروندان کرمانی 
از ازدحام مراجعان در مرکز بهداشت بلوار ۲۲بهمن 

نمونه  کار  که  مرکزی  در  هم  آن  داشت،  گالیه 
انجام می شود. شهروند  گیری غربالگری نوزادان 
برای خدمات کرونایی در  افراد  ازدحام  از  محترم 
این مرکز ابراز نگرانی کرد و گفت: »در تمام طول 

راهرویی که در این مرکز در محله سلسبیل کرمان 
وجود دارد افرادی در انتظار برای دریافت خدمات 
کرونایی بودند، به نحوی که باید به سختی از بین 
ایشان گذر می کردیم. این وضعیت در حالی است 

که مرکز مذکور یک درب از کوچه ای دیگر دارد 
و می توان مراجعان را به دو دسته تقسیم کرد و 
ورودی را نیز مجزا ساخت« پیشنهاد این شهروند 
عزیز منطقی به نظر می رسد. اینکه خانواده های 
کرمانی به همراه یک نوزاد حساس و ضعیف که 
روزهای ابتدایی زندگی خود را تجریه می کند قرار 
باشد از این راهروی پُرخطر عبور کنند، صحیح به 
نظر نمی رسد. البته در ایام ابتدای پاندمی کرونا 
شاهد بودیم که در مرکز درمانی آزادگان واقع در 
انجام  کرونا  گیری  نمونه  هم  کرمان  شفا  خیابان 
از  واکسیناسیون کودکان که پس  و هم  می شد 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  مدتی 
آن  و  نیست  درست  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
امیدواریم  نیز  زمینه  این  در  شد.  تصحیح  روند 
این  اصالح  شاهد  و  شود  اندیشیده  تدبیری  که 
نیست  مرکزی  تنها  مرکز  این  یقینا  باشیم.  روال 
که امروز درگیر با دوگونه مراجعه کننده است و 
مراکز بسیاری این موضوع را تجربه می کنند. پس 
در  کرونا  شیوع  میزان  کاهش  برای  که  بهتر  چه 
کرمان این موضوع جدی گرفته شده و یا ورودی 
های این دو گونه مراجعه جداسازی شود، یا اینکه 
کال مراکز خدمات کرونایی به مراکز جداگانه ای 

نقل مکان کند. 

به قلم 
محمد تقی راه پیما

یادداشت: از تلخی کرونا تا شیرینی یاد ایام

از سلسله نوشته های  به ذکر خاطره ای  اینکه  از  قبل 
»یاد ایّام« بپردازم،درباره موقعیت کرونا در ایران و جهان 
که این روزها بسیار باعث وحشت و نگرانی مردم شده 
علوم  دانشگاه  رئیس  تازگی  به  میدهم.  توضیح  است، 
پزشکی کرمان و هم چنین استاندار کرمان دکتر علی 
زینی وند گفته اند که شیوع کرونا در استان اوج گرفته 
است و در کشور از این جهت مقام اّول را به دست آورده 
به  را  کرونایی  بیماران  از  زیادی  تعداد  طوریکه  به  ایم 
ها  بیمارستان  راهروی  در  نباشیم  مجبور  اینکه  خاطر 

بخوابانیم به منازل شان می فرستیم.
 ۲3۲ عدد  به  کرونایی  قرمز  شهرهای  تعداد  متأسفانه 
منع  و  است  رسیده  شهر   ۱۱7 به  نارنجی  شهرهای  و 
تردد در این شهرها برقرار است فقط خودروهای عمومی 
می توانند به این شهرها وارد یا خارج شوند و اتومبیل 
های شخصی مشمول جریمه های یک میلیون تومانی و 

پانصد هزار تومانی می شوند.
 این روزها در اثر شیوع کرونا در تهران و استان البرز 
تعطیلی شش روزه برقرار شده بود و از روز سه شنبه ۲۹ 
تیر ماه ۱۴۰۰ تا یکشنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۰ ادارات، 
بانک ها و سازمان بورسی و اوراق بهادار و بازار و تاالرها 
بودند  تعطیل  بر  بیرون  غذای  شرط  به  ها  رستوران  و 
که بعد از پایان تعطیلی ها مشخص شد که نه تنها اثر 

نداشته اند بلکه در شیوع کرونا هم مؤثر بوده اند.
طی این روزها به علت بروز مشکل قطعی برق هر پاکت 
امور  اولیای  است.  رسیده  تومان  هزار   ۱۰۰ به  سیمان 
مملکت هم به خاطر سر و سامان دادن به هرج و مرج 

می  افزوده  سیمان  قیمت  بر  ساعت  هر  که  ها  قیمت 
مدت شش  در  سیمان  کارخانجات  کردند؛  مقرر  شود، 
روز تعطیالت ۲۴ ساعته کار کنند تا فرجی شود و قیمت 
سیمان پائین بیاید. مدیران کارخانه سیمان هم گفته اند 
بعید می دانند این تعطیلی باعث کاهش قیمت سیمان 

شود.
در خوزستان هم که یکی از استانهای پرآب کشور است 
با کمبود شدید آب  این سالها  اثر سوء مدیریت در  در 
مواجه شده است به گونه ای که استاندار خوزستان آقای 
قاسم سلیمانی دشتکی هیاتی را مأمور سر و سامان دادن 
به آب خوزستان کرده است. حجت االسالم محسنی اژه 
برای  جداگانه  هیاتی  هم  قضائیه  قوه  رییس جدید  ای 

بررسی آب به خوزستان روانه کرده است.
آقای محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم 
است  داده  دستور  و  کرده  سفر  خوزستان  به  شخصاً 
تعدادی تانکر آب در اختیار روستائیان قرار دهند. هیاتی 
از سوی دفتر ریاست جمهوری به خوزستان اعزام شده 
را حل  آب خوزستان  مشکل  موقتاً  مدت  کوتاه  در  که 
کنند و هم خسارت کشاورزان را برآورد و در حد امکان 

خسارت آنها را جبران نمایند.
در سیستان و بلوچستان هم سپاه و ارتش موفق شده 
اند با برپا کردن دو بیمارستان صحرایی جلوی پیشرفت 

بیماری کرونا را بگیرند. 
در افغانستان،همسایه شرقی کشور ما متأسفانه طالبان 
شروع  و شهرها  ها  آبادی  به  را  خود  وقفه  بی  حمالت 
کرده است و تعدادی از شهرها و گمرک های مرزی این 
روزها بین طالبان و حکومت مرکزی دست بدست می 
شود تا جایی که خبرهای این کشور هر لحظه در حال 

تغییر است و ثباتی ندارد.
بسیاری از مردم عادی و زنان و دختران تحصیل کرده 
تا  و  اند  پیوسته  دولتی  نیروهای  صفوف  به  افغانستان 
کنون توانسته اند جلو پیشرفت طالبان را سد کنند. اگر 
این کشور  افغانستان و مردم شیعه  از مردم  چه خیلی 

امنیتی برای خود نمی بینند و دست به مهاجرت داخل 
و خارج از کشور زده اند.

به  و  میکند  تازی  یکه  متأسفانه هم چنان  طالبان هم 
دهد.  نمی  رضایت  افغانستان  اسالمی  امارت  از  کمتر 
ها  لحظه  آخرین  در  افغانستان  مرکزی  دولت  چه  اگر 
هیاتی را به سرپرستی دکتر عبداهلل به دوحه فرستاده 
است و هر دو طرف از صلح دم می زنند ولی در جبهه 
با کمک  و طالبان  تنور جنگ هم چنان گرم است  ها 
در  که  افغانستان  از  ناتو  پیمان  و  آمریکایی  نیروهای 
حساس ترین موقع پشت افغانستان را خالی کرده اند، 
امان خود  بی  با حمله های  و  غنیمت شمرده  را  وقت 
با رعب و وحشتی که به وجود آورده است در چند  و 
از  جلوگیری  علت  به  و  است  داشته  روی  پیش  جبهه 
کرده  ماه  آتش بس سه  تقاضای  نیروهایش  پراکندگی 
که خوشبختانه افغانستان توانسته است با بسیج مردمی 
خاطره  مردم  که   - طالبان  های  خواهی  زیاده  جلوی 
خوبی از حکومت طالبان ندارد- را بگیرد. در هر حال 
کم  منطقه  این  در  خارجی  کشورهای  مداخله  از  اگر 
شکنی  دندان  جواب  توانند  می  افغانستان  مردم  شود، 
به طالبان بدهند. نسل امروز افغانستان نسل ۲۰ سال 
پیش نیست که چشم و گوش بسته اسیر طالبان شوند 
دانشجویان  روزها  این  اند.  پرداخته  هم  را  آن  تاوان  و 
هم  و  اند  گرفته  دوش  به  تفنگ  افغانی  کرده  تحصیل 
را  دارند طالبان  این کشور قصد  نیروهای مسلح  دوش 
از مرزهای خود بیرون کنند. به همین خاطر در آینده 
همسایه  کشور  در  عظیمی  تحوالت  شاهد  نزدیکی 

افغانستان خواهیم بود.
و  بلژیک  و  آلمان  کشورهای  در  سیل  وقوع  متأسفانه 
ایران هم به علت رعایت نکردن حریم رودخانه ها شاهد 
این قسمت ها شده  در  زیادی  مالی  و   صدمات جانی 
اند. کشورهای اروپایی قول داده اند که به سیل زدگان 
کمک کنند. امیدواریم دولت ایران هم در حد توان خود 
سیل زدگان را یاری کند که از صدمات روحی- روانی 

آنها تا اندازه ای کاسته شود.
شروع  با  مردم  مخالفت  وجود  با  ژاپن  در  روزها  این 
تماشاگر  حضور  بدون  ها  رقابت  این  المپیک  بازیهای 
و  ماسک  زدن  با  و شرکت کنندگان  است  برگزار شده 
رعایت فاصله اجتماعی این مسابقه جهانی را برگزار می 

کنند و دنیا نظاره گر کار آنهاست.
تمتع  دومین سال حج  برای  هم  عربستان سعودی  در 
عربستان  کشور  ساکن  افراد  از  نفر  هزار   6۰ شرکت  با 
برگزار شده است و کسانی موفق شده اند در مراسم حج 
امسال شرکت کنند که هر دو دوز واکسن خود را تزریق 
کرده باشند و در معاینه تست کرونا هم شرکت کنند. 
دو سال پیش افراد شرکت کننده در مراسم حج تمتع 
بیشتر از ۲/۵ میلیون نفر بودند و میشود حساب کرد که 
چه ضرر هنگفتی از شیوع ویروس کرونا در جهان نصیب 

عربستان سعودی شده است.
در اواخر تیر ماه هم فینال مسابقات جهانی فوتبال در 
آن  مسابقه  آخرین  و  است  شده  برگزار  انگلیس  کشور 
بین بازیکنان کشورهای انگلستان و ایتالیا برگزار شد و 
نتیجه آن به نفع تیم ایتالیا تمام شد. باالی 7۰ هزار نفر 
بدون رعایت پروتکل های بهداشتی این مسابقه را تماشا 
کردند  و باعث بروز مشکالتی در این دو کشور شدند به 
طوریکه دوباره شیوع کرونا در این دو کشور رو به فزونی 
گذاشته است. هر چه زمان به جلو می رود جهش های 
پیشرفته  کشورهای  و  شود  می  تر  قوی  کرونا  ژنتیکی 
تنها راه مبارزه را واکسیناسیون همگانی تشخیص داده 
و در این راه موفق هم بوده اند و  کم کم زندگی عادی 

به این کشورها بر می گردد.
کرده  توجه  مّهم  این  به  هم  ما  کشور  اولیای  که  امید 
این  از  را  مردم  دانند  می  صالح  که  واکسنی  هر  با  و 
از  هم  را  کارها  و  کسب  و  دهند  نجات  هراس  و  بیم 
ورشکستگی بیرون بیاورند تا مردم بتوانند بعد از ۱۸ ماه 
که از انتشار ویروس کرونا در ایران می گذرد، نفسی به 

راحتی بکشند.
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