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معاون برنامه ریزی و توسعه هلدینگ  
سرمایه گذاری مس سرچشمه : 

پروژه فلوتاسیون مس خاتون آباد

 دومین پروژه فلوتاسیون  

این هلدینگ است     

چرا باید دوز دوم

کسن کرونا   وا

را تزریق کنیم؟

متن در صفحه دوم

3

به دلیل حاد بودن شرایط بیماری کرونا در کرمان؛

کسینه می شوند دهه شصتی ها وا

2

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اعالم کرد:

دپوی 32 هزار قلم 

داروی کرونایِی در کرمان

کرونایی ۵۵۰ هزار خودرو جریمه 

 از زمان اجرای منع تردد سراسری

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کسن در کرمان  کمبود وا
تا پایان همین هفته

 برطرف می شود

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(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

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

مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد:

تمدید یک هفته ای مهلت

 ارایه اظهارنامه مالیاتی

 اشخاص حقوقی 

ک اجاری و صاحبان امال

با برگشت دادن تسلیحات و تجهیزات؛

ناتو به ماموریت خود

 در افغانستان پایان داد 

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  سوم

باید از سفر جلوگیری شود
جریمه که کرونا را مهار نمی کند!
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گزارش »کرمان امروز« از شنیده هایی 

گذشته  که درباره تعطیالت هفته 

گوش می رسد؛ کارآمد بودن آن به  و نا

که این روزها مهم ترین موضوع مورد بحث مردم شده است؛ گزارش »کرمان امروز« از آخرین اخبار مربوط به فعالیت مدارس 

ادامه جدال رختخواب و تبلت تا یکسال دیگر؟

متن کامل در صفحه سوم

   موضوع بازگشایی مدارس آن هم دو سال بعد از آغاز رسمی آموزش مجازی این روزها به عنوان موضوع مهم جامعه مطرح است. اخبار آموزش مجازی در سال تحصیلی 1400 درحالی رسانه ای می شود که بسیاری از خانواده های دانش آموزان 
کرمانی نگران تغییر در تصمیم اخیر وزارت آموزش و پرورش و اعالم ناگهانی آموزش حضوری و یا آموزش ترکیبی هستند. دانش آموزان و والدین و حتی معلمان به دلیل آمار باالی ابتال به کرونا و افزایش مرگ و میرهای کرونایی در این روزها 

تمایلی به حضور در مدارس ندارند و گویا جنگ چشم های خواب آلود دانش آموزان با رختخواب و تبلت برای یک سال دیگر قرار است ادامه پیدا کند و....

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمان

جناب آقای دکتر عباس تقی زاده 
تحمل سوگ فقدان مادر صبری الهی را می طلبد، ما را در 

این غم سترگ و جانکاه  شریک بدانید.
از درگاه خداوند سبحان برای  آن مرحومه غفران و رحمت 
الهی و برای حضرت عالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی 

مسالت داریم.
فتح نجات - کرمان امروز

تسلیت

آگهی فراخوان شماره 99/6/ف )نوبت دوم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » بررسي و مطالعه اثرات انفجارهاي معادن فعال منطقه گل گهر بر 
سازه و فونداسیون و مجموعه تجهیزات کارخانه هاي مجتمع شامل گندله سازي یک و خطوط کنسانتره 1و2و3و4 و فرآوري 
غبار« را از طریق فراخوان عمومي به شرکت  مشاور واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد 
فراخوان به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت 
یا  و  مجتمع  معـامالت  دفترکمیسیون  محــل  در   1400/06/10 مــورخ  چهارشنبه  روز    14 الي   9 ساعت  پاکات  تحویل 
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا تایید صالحیت شرکت ها 

مختار مي باشد و ارسال مدارك هیچ گونه حقي براي ارسال کننده ایجاد نخواهد کرد .
                                                                              کمیسیون معامالت  
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

مردم کرمان

  25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند
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اخبار استان

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
انتظار  در  کرمان  اینکه  بیان  با  کرمان 
تامین واکسن است، گفت: امیدواریم این 

کمبود تا پایان هفته برطرف شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین صافی زاده 
واکسیناسیون  روند  وضعیت  با  رابطه  در 
در کرمان به خبرنگاران گفت: در کرمان 
و  داریم  فعال  واکسیناسیون  مرکز  شش 

می توانیم  را  نفر  هزار   ۱۲ حدود  روزانه 
پاسخگو باشیم. در دانشگاه علوم پزشکی 
تا  روز  طول  در  می توانیم  هم  کرمان 
پاسخگو  نیز  را  نفر  هزار   ۲۰ ظرفیت 
باشیم.صافی زاده افزود: در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان حدود ۲۹.۵ درصد 
و  کرده اند  دریافت  را  واکسن  دوز  یک 
حدود ۹.۵ درصد دوز دوم را نیز دریافت 

کرده اند.
وی با بیان اینکه کرمان در انتظار تأمین 
واکسن است، اظهار کرد: حدود ۵۰ هزار 

دوز برای نوبت دوم باید تزریق کنیم.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
کرمان ابراز امیدواری کرد که این تعداد 
دوز تا پایان هفته تأمین بشود تا بتوانیم 

پاسخگوی نیاز مردم باشیم.

کرمان  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس 
انواع دارو که در  از کشف ۳۲ هزار و ۷۰۴ قلم 
درمان کرونا مورد استفاده قرار می گرفت، خبر 

داد .
این  اعالم  با  میرحبیبی«  »حمیدرضا  سرهنگ 
مقام  فرمایشات  به  عنایت  با  کرد:  اظهار  خبر 
معظم رهبری مبنی بر اینکه اولویت اول کشور 
موضوع بیماری کرونا است و پذیرفته نیست که 
دارو در داروخانه ها کمیاب باشد و با قیمت چند 

شود،  عرضه  سودجو  افراد  توسط  بازار  در  برابر 
ورود  کرونا  بیماری  داروهای  کمبود  به  توجه  با 
قرار  پلیس  کار  دستور  در  موضوع  این  به  قاطع 

گرفت.
و  سوداگران  با  مقابله  ضربتی  طرح  افزود:  وی 
اجرا  کرمان  استان  سطح  در  دارو  سودجویان 
شد و با تالش های شبانه روزی و اقدامات فنی 
که  شهر  حاشیه  در  انبار  دو  ماموران،  پلیسی  و 
مقادیر زیادی دارو در آن دپو شده بود، شناسایی 

شد. رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان 
تصریح کرد: ماموران پس از کسب دستور قضائی 
و  هزار   ۳۲ مذکور،  انبارهای  از  بازرسی  در  و 
انواع دارو و ۲۶۴ قلم لوازم آرایشی و  ۷۰۴ قلم 
بهداشتی را کشف و دو متهم را دستگیر کردند.

اقالم  ارزش  کارشناسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۲ را  شده  کشف 
برآورد کرده اند، افزود: متهمان پس از تشکیل 
کشف  داروهای  و  قضائی  مراجع  تحویل  پرونده 

کرونایی  بیماران  بین  توزیع  برای  نیز  شده 
تحویل نماینده دانشگاه علوم پزشکی شد.

که  حساس  برهه  این  در  کرد:  بیان  میرحبیبی 
اقالم بهداشتی دارد،  به دارو و  نیاز مبرم  کشور 
موردنیاز  داروهای  دپوی  با  سودجو  افراد  برخی 
بیماران سعی در عرضه آن ها در بازار سیاه دارند 
که به این افراد هشدار می دهیم پلیس فعالیت 
سوداگران  بازار دارو را رصد کرده و به شدت با 

متخلفان برخورد خواهد کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از تمدید مجدد مهلت 
درآمد  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص  مالیاتی  اظهارنامه  ارایه 
امالک اجاری به استناد مصوبه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا، 

به مدت یک هفته دیگر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 
مالیات های  قانون  مطابق  اینکه  بیان  با  سلمانی  محمد   ،
مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  مهلت  آخرین  تیرماه   ۳۱ مستقیم، 
اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری است، اما به استناد 
اظهارنامه  ارائه  مهلت  کرونا،  مدیریت  ملی  ستاد  مصوبه 
تا  اجاری  امالک  درآمد  و صاحبان  حقوقی  اشخاص  مالیاتی 
عنایت  با  کرد:  خاطرنشان  بود؛  شده  تمدید  مردادماه  پایان 
شنبه  روز  مصوبه  استناد  به  و  اخیر  روز  شش  تعطیالت  به 
به  مهلت  این  کرونا،  مدیریت  ملی  مردادماه ستاد  مورخ ۳۰ 
مالیاتی  محترم  مودیان  تا  شد  تمدید  دیگر  هفته  یک  مدت 
فرصت بیشتری برای انجام تکالیف مالیاتی داشته باشند لذا 
روز یکشنبه ۷ شهریورماه، آخرین مهلت برای ارایه اظهارنامه 

مالیاتی خواهد بود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کمبود واکسن در کرمان تا پایان همین هفته برطرف می شود

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اعالم کرد:

دپوی 32 هزار قلم داروی کرونایِی در کرمان

مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد:

تمدید یک هفته ای مهلت 
ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص 
حقوقی و صاحبان امالک اجاری

خبر
معاون برنامه ریزی و توسعه هلدینگ  

سرمایه گذاری مس سرچشمه : 

پروژه فلوتاسیون مس خاتون آباد

 دومین پروژه فلوتاسیون  

این هلدینگ است     

کرمان –خبرنگار کرمان امروز:پروژه احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره مس 
خاتون آباد دومین پروژه EPC پس ازشروع احداث کارخانه فلوتاسیون مس 
سرچشمه است که توسط شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به انجام خواهد 

رسید.
حمیدرضا سعیدی عزیز کندی  معاون برنامه ریزی و توسعه هلدینگ  سرمایه 
فلوتاسیون مس  پروژه  پایه  باره گفت: طراحی  این  در  گذاری مس سرچشمه 
خارجی  شرکت  توسط  مفهومی,  طراحی  و  ها  تست  انجام  از  پس  سرچشمه 
صورت پذیرفته و طراحی تفصیلی با اتخاذ و اجرای سیاست رسوب دانش فنی و 
بومی سازی در شرکت ی نیپک که از شرکتهای داخلی و زیر مجموعه هلدینگ 
سرمایه گذاری مس سرچشمه است صورت گرفته ست. بخشی از تجهیزات نیز 
در پروژه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه که در داخل کشور قابلیت ساخت آن 

مهیا بوده است توسط شرکت های متخصص داخلی ساخته شده است.
درس  از  آباد  خاتون  مس  سرباره  فلوتاسیون  پروژه  خصوص  در  افزود:  وی 
آموخته ها و دانش رسوب یافته و بومی سازی شده و تجارب پروژه فلوتاسیون 
سرباره مس سرچشمه استفاده خواهد گردید و بر مبنای این مهم تصمیمات 
مقایسه  و  ارزیابی  به  توجه  با  تجهیزات  و ساخت  تفصیلی  و  پایه  در حوزه ی 

توانمندی های داخلی و خارجی تصمیم گیری نهایی بعمل خواهد آمد.
معاون برنامه ریزی و توسعه هلدینگ  سرمایه گذاری مس سرچشمه تصریح 
کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و انجام اقدامات اولیه در خصوص جذب 
منابع پروژه، پیش بینی این شرکت به منظور شروع پروژه پس از انجام اقدامات 
برنامه  موازی  های  فعالیت  گرفتن  نظر  در  با  و  پروژه  هنگام  زود  و  مقدماتی 
ریزی شده، ابتدای شهریور ماه سال جاری می باشد و به یاری خداوند متعال 
توسط  منابع  بهنگام  تخصیص  و  ریزی شده  برنامه  اقدامات  یافتن  تحقق  با  و 
کارفرمای  )شرکت ملی صنایع مس ایران( به منظور پیشبرد اقدامات پروژه تا 

پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ پروژه مذکور به بهره برداری خواهد رسید.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: طی طرح ضربتی 
مبارزه با قاچاق کاال انواع کاالی قاچاق به ارزش بیش از 

۹۷ میلیارد ریال در کرمان کشف شد.
سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان 
اقتصادی،  و جرایم  تخلفات  با  مبارزه  منظورر  به  گفت: 
و  قبلی  تحقیقات  اساس  بر  هدفمندی  و  ضربتی  طرح 

بررسی های میدانی تخلفات اقتصادی با محوریت پلیس 
امنیت اقتصادی استان به مدت ۳ روز به اجرا گذاشته 
شد. او افزود: در این طرح با تالش بی وقفه همکارانمان 
در حوزه کنترل تردد های جاده ای و واکاوی فعالیت های 
پنهان و آشکار مخالن امنیت اقتصادی، انواع فرآورده های 
خودرو،  یدکی  لوازم  الکترونیکی،  لوازم  پوشاک،  نفتی، 

لوازم آرایشی و بهداشتی و ... که در مجموع ارزش آن ها 
از سوی کارشناسان بیش از ۹۷ میلیارد و ۸۱۸ میلیون 

ریال برآورد شد، کشف شد.
 ۳۳ توقیف  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین، دستگیری ۵۵ 
متهم و متخلف و تشکیل ۵۴ فقره پرونده در رابطه با 

این کشفیات تصریح کرد: اجرای این گونه طرح ها در 
راستای تحقق شعار سال و با توجه به شرایط خاص ناشی 
از بیماری کرونا با جدیت تداوم خواهد داشت تا به نوبه 
خود و البته با همکاری خود شهروندان از زمینه های وارد 
تولیدات داخلی کاسته و متقابال  به  زیان  و  آمدن ضرر 

زمینه های توسعه کار و اشتغال فراهم شود

به دلیل حاد بودن شرایط بیماری کرونا در کرمان 
استان  در  باال  به   ۶۰ سال  متولدین  اکنون  هم 

می توانند واکسن کرونا را دریافت کنند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، بنا به اعالم دانشگاه علوم 

افراد  برای  کرونا  واکسن  نام  ،ثبت  کرمان  پزشکی 
در  آن(  از  قبل  و  )متولدین ۱۳۶۰  باالی ۴۰ سال 
قابل   salamat.gov.ir سامانه  در  کرمان  استان 

انجام است.
هم اکنون واکسیناسیون در شهر کرمان در ۶ مرکز 

شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسالمی، 
مرکز  نیکزاد،  چهارراه  در  زاده  لنگری  شهید  مرکز 
نژاد در خیابان  بلوار حجاج، مرکز سام  فرودگاه در 
شهید  بلوار  در  حرفه ای  فنی  مرکز  رجایی،  شهید 
صدوقی و مرکز شماره شش واقع در خیابان حکیم 

انجام می شود.
نیز  فابریک  میدان  در  واکسیناسیون  این  از  پیش 
انجام می شد که این مرکز به دلیل نداشتن فضای 
مناسب برای جمعیت زیاد به خیابان حکیم منتقل 

شده است.

فرمانده انتظامی استان :

طی طرح ضربتی 97 میلیارد ریال کاالی قاچاق در کرمان کشف شد

به دلیل حاد بودن شرایط بیماری کرونا در کرمان؛

دهه شصتی ها واکسینه می شوند

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 حوزه ثبتی انار 
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 59 و 64 آیین نامه قانون و همچنین تبصره 4 ماده 2 قانون 
مواد 2 و 3 قانون اصالحی و حذف موادی از قانون ثبت اسناد بدین وسیله فهرست امالکی که در سه ماهه اول سال 1400 
از بخش 11 کرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب پالک و نام متقاضی و سهام مورد تقاضا به شرح زیر آگهی می شود. 
لذا باستناد قانون ثبت ماده 16 چنانچه شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به امالک تقاضای ثبت شده این آگهی اعتراضی 
داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول حداکثر ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت انار تسلیم نموده و رسید 
دریافت دارند ضمنا طبق ماده واحده قانون مربوط به اعتراضات پرونده های ثبتی مصوب سال 1373 معترض بایستی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم واخواهی خود به اداره ثبت دادخواست الزم نیز به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی الزم ارائه نمایند و چنانچه 
بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار نوبت اول آگهی دعوی در دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی 

بایست ظرف مدت مذکور گواهی دادگاه مبنی بر جریان از دادگاه اخذ و به این اداره ارائه نماید.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 11 کرمان 

پالک 3 فرعی از 9820 اصلی ابوالفضل محمد حسینی اناری فرزند احمد شش دانگ مغازه به مساحت 218/8 مترمربع واقع در 
اراضی خیرآباد انار بلوار بهشتی 

پالک 4 فرعی از 9825 اصلی محمدعلی حسینی احمدآبادی فرزندعلی شش دانگ مغازه به مساحت 21/9 مترمربع واقع در اراضی 
خیرآباد انار خیابان شریعتی جنوبی 

اراضی راس  به مساحت 78/3 مترمربع واقع در  از 10634 اصلی رسول حمدانی فرزند محمود شش دانگ خانه  پالک 1 فرعی 

التحت انار خیابان شریعتی کوچه 9
پالک 1 فرعی از 10879 اصلی روح اهلل بلوچی اناری فرزند بمانعلی شش دانگ خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 221/4 

مترمربع واقع در اراضی راس التحت انار بلوار امام رضا )ع( کوچه 5
 پالک 12381 فرعی از 11007 اصلی کاظم ناجی زاده فرزند عباسعلی شش دانگ خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 238/9 

مترمربع واقع در انار خیابان ابوذر غفاری جنب بوستان 
پالک 12385 فرعی از 11007 اصلی مریم اعرابی چاورچی فرزند اسفندیار شش دانگ خانه به مساحت 280/2 مترمربع واقع در 

انار خیابان طالقانی جنوبی کوچه 40 
پالک 12386 فرعی از 11007 اصلی ابوذر جدیدی داود آبادی فرزند اکبر شش دانگ زمین غیرمحصور به مساحت 172/6 مترمربع 

واقع در انار ابتدای جاده انار به امین شهر.
آگهی نوبتی و تحدیدی موضوع ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی سه ماهه اول سال 1400 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان انار 
نظر به اینکه امالک مشروحه ذیل در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان انار مورد رسیدگی و در مالکیت نامبردگان قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و با عنایت به اینکه نسبت 
به قسمتی از امالک مذکور قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده است لذا برابر ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور آگهی 
نوبتی و تحدیدی به صورت همزمان به شرح ذیل منتشر و تاکید می گردد اشخاصی که به ماهیت ملک معترضند ظرف مدت 90 

روز و اشخاصی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت 30 روز از انتشار آگهی مطابق ماده 86 آیین نامه قانون 
ثبت اعتراض خود را کتبا به واحد ثبتی تسلیم نمایند: 

پالک 3 فرعی از 10188 اصلی بخش 11 کرمان فاطمه فدائی اناری فرزند محمد موازی چهارانگ مشاع از شش دانگ خانه به 
مساحت 201 مترمربع واقع در اراضی هرمز آباد انار خیابان طالقانی شماره کوچه 4

با حدودات: 
شماال: در سه قسمت اول به طول 6/5 متر دیواری است به دیوار خانه عباس طهرانی پالک 1 فرعی از 10188 اصلی دوم که شرقی 
است به طول 3/8 مترسوم به طول 8/5 متر هر دو قسمت اخیر دیواری است به خانه عباس احمدی طهرانی پالک 1 فرعی از 10188 

اصلی.
شرقا: به طول 12 متر درب و دیواری است به کوچه.

جنوبا: در دو قسمت اول به طول 12/5 متر دیواری است به دیوار خانه عباس افضلی پالک 2 فرعی از 10188 اصلی دوم به طول 
1/5 متر دیواری است به کوچه.

غربا: به طول 16/2 متر درب و دیواری است به کوچه بن بست 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/5/2    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/1

1165349
حسین طالبی زاده 
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان انار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

چون ششدانگ یکباب خانه قدیمی پالک 16571 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 
2 کرمان به مساحت 109/5 مترمربع به آدرس کرمان سرآسیاب کوچه امام سجاد )ع( شرقی 2 
مورد تقاضای آقای محمدرضا قربانی می باشد 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 1102/10927- 1400/5/31 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات 
تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  1400/06/22 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 صورتمجلس 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 به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود. تاریخ انتشار: 1400/06/01 
    549 م/الف

محمود مهدی زاده
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 140000648

بدین وسیله به آقای مجتبی چوپانی درختنجانی، فرزند غالمحسین، متولد 1370/07/07 با شماره 
شما  به  اجراییه  ابالع  مامور  گزارش  برابر  که  فوق  کالسه  پرونده  بدهکار   2980332526 ملی 
میسر نگردیده و زوجه آدرس دیگری از شما ندارد، ابالغ می گردد که بابت بدهی مهریه تعداد 
پانصد عدد سکه تمام بهار آزادی طال به همسر خود بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت 
اقدام و  به پرداخت بدهی خود  در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد.
551م/الف

معاون اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
زهرا سرمست 

 
  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی  

 
 خرید تجهیزات سرور رایانه ایمناقصه 

 1400/6/21/51شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
 خرید تجهیزات سرور رایانه ایمناقصه  موضوع مناقصه

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

 www.setadiran.irدولت 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 000/200/689/41 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 000/460/084/2 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 08/06/1400مورخ  دوشنبه روز
 20/06/1400مورخ  شنبه روز14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 بازگشایی پیشنهادها
مورخ  یکشنبهروز  12:00ساعت از 

21/06/1400 
  آمار و فن آوری اطالعات دانشگاهمدیریت  در محل  15/06/1400مورخ   دوشنبهروز   10:30در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

 برگزار خواهد شد.
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف  اصلمحل تسلیم 

 (درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. هزینه) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

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

۱۱۷۸۸۳۵



دوشنبه 1 شهریورماه 14/1400 محرم 1443/ 23 آگوست 2021/سال بیست و ششم شماره 3498سه جامعه 

جریمه کرونایی ۵۵۰ هزار خودرو از زمان اجرای منع تردد سراسری

چرا باید دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کنیم؟

با برگشت دادن تسلیحات و تجهیزات؛
ناتو به ماموریت خود در افغانستان پایان داد 

ترافیک  کنترل  و  اطالعات  مرکز  رئیس 
 ۵۵۰ از  بیش  قانون  اعمال  از  ناجا  راهور  پلیس 
نقض  دلیل  به  سواری  خودروی  دستگاه  هزار 
ممنوعیت های تردد در طول تعطیالت اخیر خبر 

داد.
قانون  اعمال  درباره  شیرانی  احمد  سرهنگ 

تردد  ممنوعیت های  کننده  نقض  خودروهای 
گفت:  سراسری  تردد  منع  طرح  اجرای  زمان  از 
بین  سفر  جریمه  شده  اعالم  بارها  که  همانطور 
و  تومان  میلیون  یک  قرمز  شهرهای  در  شهری 
است.  تومان  میلیون  نیم  نارنجی  شهرهای  از 
همچنین تردد در ساعات ۲۲ تا ۳ بامداد نیز در 

تمامی شهرها ممنوع بوده و خودروهای متخلف 
۲۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

تردد  منع  طرح  اجرای  زمان  از  گفت:  شیرانی 
سراسری در هفته گذشته در مجموع ۵۵۰ هزار 
دستگاه وسیله نقلیه به دلیل سفر بین شهری و 
نیز تردد در ساعات ممنوعه شب جریمه شده اند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح تا پایان روز 
جمعه پنجم شهریورماه ادامه خواهد داشت، گفت: 
در حال حاضر نیز وضعیت تمامی جاده ها عادی و 
خلوت است و همکاران من در پلیس راه با حضور 
در ورودی و خروجی شهرها بر ترددهای غیرمجاز 

نظارت داشته و از آن جلوگیری می کنند.

دوم  دوز  دریافت  ضرورت  دلیل  آمریکایی  دانشمندان 
واکسن کرونا را تشریح کردند.

پزشکی  علمی  گروه  کلینیک  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران به نقل از سای تِک دیلی، طی هفته های 
بر  جهان،  در  کرونا  دلتای  سویه  شیوع  دلیل  به  گذشته 
افزوده شده  ویروس  این  قربانیان  و  مبتالیان  شدت شمار 
واکسیناسیون  تشدید  با  هستند  امیدوار  دولت ها  است. 
عمومی، بتوانند شیوع افسار گسیخته این ویروس را تحت 

کنترل خود در آورند.
به جز واکسن تولیدی شرکت جانسون اند جانسون که تنها 
نیازمند تزریق یک دوز است، واکسن غول های داروسازی 
جهان مانند فایزر، مدرنا، اسپوتنیک وی، و سینوفارم برای 

ایجاد ایمنی باید به صورت دو دوز تزریق شود.

برخی از مردم این سوال را مطرح می کنند که دریافت دوز 
دوم واکسن کرونا به چه میزان حیاتی است؟

دانشمندان آمریکایی دانشگاه استنفورد برای پاسخ به این 
سوال اقدام به بررسی واکسن کرونای شرکت فایزر کردند. 
یافته های محققان به شدت از تزریق دوز دوم واکسن کرونا 

حمایت و بر دریافت آن تاکید دارد.
تولید   mRNA دانش  اساس  بر  فایزر  شرکت  واکسن 
پیرامون  کمی  اطالعات  مردم  از  بسیاری  که  است  شده 
از  واکسن  تولید  برای  گذشته  در  حقیقت  در  دارند.  آن 
اما  می شد،  استفاده  شده  کشته  یا  شده  ضعیف  میکروب 
سازی  از ساختار شبیه  بخش  یک  تولیدی جدید  واکسن 
به  پیامرسان  یک  به کمک  را  کرونا  ویروس   RNA شده 

بدن وارد می کند.

این موضوع باعث واکنش موثر بدن و ایجاد ایمنی در برابر 
عامل بیماری زا )که در اینجا ویروس است( می شود. برای 
نخستین بار در طول تاریخ علم پزشکی است که دانشمندان 
جالب  می کنند.  استفاده  واکسن  تولید  برای  روش  این  از 
اینجاست که تولید واکسن کرونا براساس RNA توانست 

در افراد بیش از ۹۵ درصد ایمنی ایجاد کند.
یافته ها نشان داده است دریافت دو دوز از این نوع واکسن 
ایمنی مانند  به طور موثر می تواند باعث تولید سلول های 
ویروس  با  مواجهه  در   B سلول های  شود.   B سلول های 
کرونا به آن می چسبند و مانع از آن می شوند که ویروس 

سلول های سالم بدن را آلوده کند.
در حقیقت سطح آنتی بادی خون را به راحتی می توان 
مورد سنجش قرار داد، ولی واقعیت این است که سیستم 

ایمنی بدن پیچیده تر از آن است که تنها با سطح آنتی 
بادی موجود در خون بتوان به میزان موثر بودن یک واکسن 
با  ایمنی  مقابله سیستم  راه  تنها  بادی  آنتی  زیرا  برد،  پی 

عوامل بیماری زا نیست.
با این حال، محققان دانشگاه استنفورد می گویند دریافت 
از  بخشی  شدید  تحریک  باعث  کرونا  واکسن  دوم  دوز 
سیستم ایمنی می شود که مسئول حفاظت از بدن در برابر 
آنتی  سطح  موثر  طور  به  دوم  دوز  زاست.  بیماری  عوامل 

بادی های بدن را چند برابر می کند.
پس  کشنده   T سلول های  داد  نشان  یافته ها  همچنین 
و  نیستند  فعال  کرونا  واکسن  از  دوز  یک  تنها  دریافت  از 
دریافت دوز دوم باعث افزایش زیاد آن ها می شود و راه را 

برای مقابله موثر با کووید ۱۹ هموار می کند.

ویدئو  پی  در  ناتو  کل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس 
ناتو  که  گفت  ناتو  لئتالف  خارجه  وزرای  کنفرانس 
ماموریت خود را در افغانستان به پایان رسانده است، 

متحدان اکنون فقط در فرودگاه کابل هستند.
مأموریت  ناتو  گفت:  استولتنبرگ  ایسنا،  گزارش  به 
نظامی خود را در افغانستان به پایان رسانده است. هم 
پیمانان اکنون در فرودگاه هستند. کشورهای مختلف 

تمام تالش خود را برای عقب نشینی همه نیروها و 
بازگرداندن همه تجهیزات انجام داده اند.

مسئول  کشوری  هر  که  داد  توضیح  استولتنبرگ 
تسلیحات و تجهیزات تحویل داده شده به افغانستان 

است.
دبیرکل ناتو در پاسخ به این سوال که پس از اتمام 
ماموریت در افغانستان چه اتفاقی برای تجهیزات می 

افتد، گفت: "چیزهایی از بین رفتند. اما چیزهایی هم 
نشستی  در  متحد  کشورهای  از  تعدادی  ماند.  باقی 
اگر  شدند.  حاضر  ها  افغان  از  میزبانی  پیشنهاد  با 
هستند  کشورهایی  کنیم،  خارج  را  آنها  بتوانیم  ما 
آنها  هستند.  آنها  دائمی  یا  موقت  پذیرش  آماده  که 
برای  هواپیما  ارسال  برای  را  خود  آمادگی  همچنین 

این امر را اعالم کردند.

وی گفت: "به رسمیت شناختن دیپلماتیک طالبان 
بستگی به اقدامات آینده آنها دارد، اما حفظ ارتباطات 
فعلی در محل مهم است، برخی از متحدان ما این کار 

را انجام می دهند."
استولتنبرگ توضیح داد که چنین تماس هایی برای 
مثال برای سازماندهی حرکت مردم به فرودگاه کابل 

و نظارت کلی بر وضعیت مفید است.

گزارش »کرمان امروز« از آخرین اخبار مربوط به فعالیت مدارس که این روزها مهم ترین موضوع مورد بحث مردم شده است؛

ادامه جدال رختخواب و تبلت تا یکسال دیگر؟
گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
پرورش  و  آموزش  وزیر  که  بود  امسال  ماه  مرداد  اوایل 
دولت دوازدهم در سخنانی اعالم کرد که به هر طریقی باید 
مدارس بازگشایی شوند و ۹۰ درصد دانش آموزان دلتنگ 
مدرسه اند! سخنانی که واکنش های زیادی در شبکه های 
اجتماعی و رسانه های رسمی در پی داشت و بعد از آن هم 
اعالم گردید؛ به دلیل در معرض خطر بودن معلمان و لزوم 
بازگشایی مدارس، واکسیناسیون معلمان آغاز می شود که  
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله  با کرونا تا کنون نیز 

8۵ درصد معلمان سراسر کشور واکسینه شده اند.
شد؛  اعالم  که  بود  نرسیده  اتمام  به  هنوز  ماه  مرداد 
تضمین سالمت دانش آموزان در شرایط کرونایی فعلی و 
آماده نبودن تمام و کمال زیر ساخت های بهداشتی، آغاز 

آموزش حضوری مدارس را به تعویق انداخت.
دانش  خانواده  که  شود  می  اعالم  حالی  در  اخبار  این 
آموزان کرمانی نگران تغییر در تصمیم اخیر وزارت آموزش 
آموزش  یا  و  حضوری  آموزش  ناگهانی  اعالم  و  پرورش  و 
با  اخیر  روزهای  طی  آنها  هستند.  آموزان  دانش  ترکیبی 
برقرار کرده و در خالل  امروز تماس  دفتر روزنامه کرمان 
ناگهانی  تصمیمات  این  های  دغدغه  خود  های  صحبت 
زمینه  درهمین  اند.  کرده  مطرح  را  آن  از  پس  تبعات  و 

گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
دانش آموزان همچنان موافق آموزش مجازی

موضوع بازگشایی مدارس آن هم دو سال بعد از آموزش 
مطرح  جامعه  مهم  موضوع  عنوان  به  روزها  این  مجازی 
این دو  اینکه معلمان و دانش آموزان طی  با وجود  است. 
سال تحصیلی، آموزش دروس را در خانه تجربه کردند و 

با وجود سخنان مسئوالن مبنی بر لزوم آموزش حضوری 
دانش آموزان اما درصد  باالیی از دانش آموزان و والدین و 
حتی معلمان به دلیل آمار باالی ابتال  به کرونا و افزایش 
در  حضور  به  تمایلی  چندان  کرونایی  میرهای  و  مرگ 

مدرسه را ندارند.

دانش آموزان موافق ادامه آموزش مجازی می گویند؛ ما 
با فضای مجازی ارتباط خوبی داریم و تحصیل در شرایط 
کرونایی با استفاده از فضای مجازی وضعیت مطلوبی دارد 
و تجربه دو سال گذشته نیز نشان می دهد که هم معلمان 
توانایی آموزش از بستر مجازی را دارند و هم دانش آموزان 

می توانند خود را پا به پای معلمان برسانند و از آموزش 
بازگشایی  به  لزومی  چه  بنابراین  نیفتند.  عقب  دروس  و 
دانش  ما  از  بیشتر  مسئوالن  اینکه  مثل  است!؟  مدارس 

آموزان شوق بازگشایی مدارس را دارند!
از دانش آموزان در حالی مطرح می  این دسته  سخنان 
تحصیل  از  آموزان  دانش  ماندن  دور  از  نگرانی  که  شود 
حضوری و تبعات آن، مسئوالن وزارتخانه های آموزش و 
پرورش و بهداشت را بر آن داشت که سال تحصیلی جدید 
را به صورت حضوری حتی اگر شده یک روز در هفته را 
برگزار کنند. با این حال بسیاری بازگشایی مدارس را منوط 
تصمیم  و  آتی  های  هفته  در  بیماری  کنترل  وضعیت  به 

دولت سیزدهم می دانستند.
ورود به سومین  سال تحصیلی مجازی

با  و  با کرونا  اخیر ستاد ملی مقابله   سرانجام در جلسه 
اعضای  مدارس،  بازگشایی  موعد  شدن  نزدیک  به  توجه 
ساخت  زیر  و  شرایط  تمام  ابتدا  تا  کردند  پیشنهاد  ستاد 
های بهداشتی ضروری، نظیر تامین استانداردهای مطلوب 
رعایت  امکان  ایجاد  مدارس،  در  بهداشتی  های  سرویس 
ها،  کالس  تهویه  درس،  های  کالس  در  تراکم  حداقل 
واکسیناسیون معلمان و کادر اداری، واکسیناسیون والدین 
دانش آموزان و در صورت تامین واکسن کردن آن دسته 
از دانش آموزان که دارای بیماری های زمینه ای هستند، 
انجام شده و سپس درباره دایر شدن حضوری کالس های 
ابراهیم  اعالم  با  موضوع  این  و  شود  گیری  تصمیم  درس 

رییسی، رییس جمهوری رسمیت پیدا کرد.
وضعیت واکسیناسیون معلمان کرمانی

به گفته مدیرکل اموزش و پرورش استان کرمان تا نیمه 
مرداد ماه امسال بیش از پنج هزار و ۵۰۰ فرهنگی واکسینه 
شدند. اسکندری نسب همچنین گفت:  بیش از 48 هزار 
استان  دولتی  غیر  و  دولتی  مدارس  در  شاغل  فرهنگی 
کرمان تا پایان مرداد ماه ۱4۰۰ مرحله اول واکسن خود را 

دریافت می کنند.

   موضوع بازگشایی مدارس آن هم دو سال بعد از آغاز رسمی آموزش مجازی این روزها به عنوان 
موضوع مهم جامعه مطرح است. اخبار آموزش مجازی در سال تحصیلی 14۰۰ درحالی رسانه ای می شود 
که بسیاری از خانواده های دانش آموزان کرمانی نگران تغییر در تصمیم اخیر وزارت آموزش و پرورش 
یا آموزش ترکیبی هستند. دانش آموزان و والدین و حتی معلمان  ناگهانی آموزش حضوری و  و اعالم 
به دلیل آمار باالی ابتال به کرونا و افزایش مرگ و میرهای کرونایی در این روزها تمایلی به حضور در 
مدارس ندارند و گویا جنگ چشم های خواب آلود دانش آموزان با رختخواب و تبلت برای یک سال دیگر 

قرار است ادامه پیدا کند و....

یادداشت: 
مسیر 

خواستن

از کاه کوه می سازم اگر با من نباشی و آهنگ حرف 
را  تو  فقط  زندگی  از  که  نپیچد  سرزمینم  در  هایت 
خواسته ام و به احترامت همیشه در هوای آرزو ایستاده 
ام. به راستی که زندگی به جز با هم بودن انسانها چه 
معنایی دارد؟ تمام علوم انسانی و غیرانسانی به سمتی 
بیشتری  استحکام  انسانی  ی  زنجیره  که  رود  می 
اما  ندارم  را  ها  رنج  برخی  طاقت  تو  بی  باشد.  داشته 
برای  مانعی  تا  نمی آورم  به لب  را  باز هم خواستنت 
اما  ام  نشده  دلسرد  خواستنت  از  نباشم.  آرزوهایت 
تا مگر بعضی  انداخت  تاخیر  به  باید  برخی مسائل را 
یاران بال و پر گرفته به اوج برسند. کوتاه آمده ام که 
تو پرواز کنی که تو آغاز کنی اما اگر مال من نباشی 
از کاه کوه می سازم و در آتش دردهایم به سوختن 

تن می سپارم.
و  باران می شوم  ترانه  وقفه  بی  باشی  در خیالم  اگر   
نگاهت می کنم. من مطیع قانون زندگی و دلسپردگی 
ام اما هدفم خوشبختی توست. گاهی از تو دست بر 
می دارم که آزادانه در آرزوهایت غرق شوی اما من 
زیرا  ندارم  خواستنت  جز  ای  چاره  ماندن  زنده  برای 
نقطه ی اتصال من به جهان هستی. بی گمان تو را از 
نسل آفتاب آفریده اند که گرمای زندگی ام شده ای 
هم در خیال وهم در واقعیت. اگر با من نباشی هر روز 
نیست. یک  اندوه کوچکی  تو  نداشتن  می میرم زیرا 
روز در نگاهت شکوفا شدم و امروز به هر دری می 
زنم که در خیالت غرق باشم در مرور لبخندت جان 

بگیرم و طلوع را تجربه کنم.
به تو که هیچ 

به دلت حق می دهم 
که برای رد شدن از زندگی پل باشم 
ولی با من ادامه بده مسیر خواستن را 

درد قفسه سینه در زمان 
دویدن نشانه چیست؟

می تواند  متعددی  موضوعات  می گویند  متخصصان 
باعث بروز درد در قفسه سینه در زمان ورزش شود.

برخی افراد زمانی که اقدام به انجام فعالیت های ورزشی 
به ویژه دویدن می کنند، احساس سوزش در سینه خود 
دارند. این موضوع غالباً با ادامه دویدن تشدید شده و 

ممکن است فرد دچار تنگی نفس شود.
بروز درد در قفسه سینه می تواند ناشی از طیف گسترده 
از مسائل مانند آنژین صدری و یا سکته قلبی باشد. با این 
حال، نگران نباشید. در بسیار از موارد به ویژه در افرادی 
که سابقه زیادی در ورزش کردن ندارند، اصلی ترین 
دلیل بروز درد در قفسه سینه در هنگام فعالیت ورزشی 

گرفتگی ماهیچه های بین دنده ای است.
یکی از اصلی ترین دالیل بروز این گرفتگی عضالت 
در  درد  نوع  این  درمان  برای  است.  بدن  آب  کمبود 
همچنین  بنوشید.  آب  کافی  میزان  به  باید  سینه  قفسه 
از مردم  بسیاری  است.  بسیار مهم  تنفس  الگوی  تغییر 
زمان  در  ویژه  به  کشیدن  نفس  برای  درستی  الگوی 
ورزش کردن ندارند. اگر با برداشتن دو قدم عمل َدم و 
با برداشتن دو قدم دیگر عمل بازدم را انجام می دهید، 
این بار با برداشتن دو قدم عمل دم و با برداشتن ۳ قدم 
گرفتگی  تسکین  شاهد  و  دهید  انجام  را  بازدم  عمل 
عضالت خود باشید. اگر با نوشیدن میزان کافی آب و 
تغییر الگوی تنفس درد سینه تسکین نیافت، بهتر است 
کمی استراحت کرده تا گرفتگی عضالت مرتفع شود. 
به صورت آهسته  است  بهتر  در شروع مجدد ورزش 
افزایش دهید.  در سوی دیگر، کمتر  فعالیت خود را 
وارد  باعث  ورزشی  فعالیت  انجام  که  می داند  کسی 
آمدن فشار بیش از حد به دستگاه گوارش می شود. این 
فشار می تواند باعث باز شدن دریچه اتصال میان مری 
و معده شده و در این حالت اسید معده به سمت باال 
حرکت می کند. پزشکان به این حالت رفالکس معده 
می گویند که باعث بروز سوزش سر معده شده و این 

درد در پشت قفسه سینه نمایان می شود.

دل بی منطق

چه می گوید 
موسیقی به روحم

که اینگونه احساس هایم
اشک می شوند 

به سمت تو 
چه بگویم به این دِل بی منطق 

تا دست بر دارد از غصه ی توجه نکردِن تو 
کاش می شد در عشق درخت نباشم

بد ریشه زده ام در حسرِت نداشتِن تو 
خسته شده ام از این همه شعر 

همه اش در آنان گفته ام 
شادی ام ، برگشتِن تو 

چه می گوید 
موسیقی به روحم 

که این گونه در خودم غرق می شوم 
به هواِی دیدِن تو 

آه 
چرا نوشته هایم دارند 
زیاد و حشو می گردد

امان از لبخند هاِی فریباِی تو 

به قلم
مهناز سعید

به قلم
سامان 
ساردویی

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 حوزه ثبتی شهرستان 
رفسنجان 

به استناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 54 و 59 اصالحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و 
امالک بدین وسیله فهرست امالک مجهول المالکی که در سه ماهه اول سال 1۳99 )فروردین، اردیبهشت، 
خرداد( واقع در بخش 9 کرمان مورد تقاضای ثبت واقع شده اند به ترتیب پالک، نام متقاضی، میزان و نوع 

ملک، مساحت و محل وقوع ملک به شرح ذیل آگهی می شود: 
امالک تقاضای ثبت شده در بخش 9 کرمان از حوزه ثبتی شهرستان رفسنجان 

1( پالک 6 فرعی مجزی شده از ۳75 اصلی حسن غروی فرزند محمد ششدانگ خانه مساحت 277/2 
مترمربع واقع در اراضی شهر رفسنجان خیابان معلم کوچه 26

2( پالک 6187 فرعی از ۳2 فرعی از 188۳ اصلی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 450 مترمربع واقع در عباس آباد خان رفسنجان بلوار امام حسن )ع( انتهای کوچه 8

۳( پالک 2۳25 فرعی از 1917 اصلی غالمحسین حسینی فرزند صادق ششدانگ زمین با بنای احداثی به 
مساحت 22470 مترمربع واقع در علی آباد انقالب رفسنجان کوچه 16

4( پالک 520 فرعی از 2045 اصلی علی اکبر محمدی واحد فرزند علی و زهرا دهشیری پاریزی فرزند 
مصطفی بالمناصفه شش دانگ خانه به مساحت شش دانگ 4۳5/70 مترمربع واقع در شهرک هزار واحدی 

رفسنجان خیابان امام علی )ع( کوچه 11
یداهلل  فرزند  بلوچی  علی  و  محمود  فرزند  پورجعفری  محسن  اصلی   2145 از  فرعی   1200 پالک   )5

بالمناصفه شش دانگ خانه مساحت 425 مترمربع واقع در شهرک هزار واحدی رفسنجان 
6( پالک 2478 اصلی علی خراسانی فرزند عباس ششدانگ زمین محصوره مساحت 21۳4 مترمربع واقع 

در رفسنجان بلوار کوثر 
7( پالک 2479 اصلی محمد کرکمندی رستم آبادی فرزند اکبر شش دانگ خانه مساحت 98/15 مترمربع 

واقع در رفسنجان خیابان شهید نوری کوچه 22
به موجب ماده 16 قانون ثبت و تبصره 2 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 1۳7۳/۳/25 

چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به تقاضای ثبت پالک مذکور بنام متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را به این واحد ثبتی تسلیم 
و نیز از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه دادخواست الزم را به مراجع قضایی تسلیم و گواهی 
این  بین متقاضی و دیگری در  نمایند. چنانچه  اداره تسلیم  این  به  از طرح دعوا را اخذ و  دادگاه حاکی 
بایست ظرف مدت ذکر شده  متقاضی می  باشد  اقامه و در جریان  قبال دعوی در دادگستری  خصوص 
گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوی به این واحد ثبتی ارائه نماید و در غیر این صورت حق وی ساقط 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/5/2

تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 1400/6/1
1168106

ابوالفضل تیموری 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان 
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صبحانه تخم مرغ بخورید
کاهش  برای  را  صبحانه  وعده  در  مرغ  تخم  خوردن  انگلیسی  پزشک  یک 

وزن مفید دانست.
را خوردن  برای کاهش وزن  راه  مؤثرترین  انگلیسی،  پزشک  ماسلی  مایکل 

غذایی خاصی برای صبحانه نشان داد.
ماسلی تصریح کرد که خوردن منظم تخم مرغ در کاهش وزن اضافی تأثیر 

ویژه ای دارد، زیرا باعث می شود تا مدت ها احساس سیری کنید.
این پزشک گفت: یک تخم مرغ آب پز یا املت شما را بیشتر از غالت یا نان 

تست با سبزیجات، پنیر یا ماهی آزاد دودی شما را سیر نگه می دارد.
دانه  این  زیرا  برای صبحانه است،  نیز یک غذای خوب  افزود: کینوا  ماسلی 
باعث می شود  این ویژگی ها  منبع پروتئین گیاهی است و چربی کمی دارد. 

این محصول با خیال راحت در منوی شما برای کاهش وزن استفاده شود.

رژیم های الغری 
در دوران شیردهی

یک متخصص رژیم و تغذیه گفت: شیر دهی تا حدی در روند کاهش وزن 
مادر تاثیر گذار است.

نرگس جوزدانی متخصص رژیم و تغذیه درخصوص رعایت رژیم غذایی در 
دوران بارداری اظهار کرد: بیشتر خانم ها بعد از بارداری تمایل بسیار زیادی 
برای رسیدن به وزن قبل از دوران بارداری شان دارند و به گرفتن رژیم های 
الغری در دوران شیردهی اقدام می کنند. این درحالی است که خود شیر دهی 
تا حدی در روند کاهش وزن مادر تاثیر گذار است، زیرا در طول روز مادران 
به هنگام شیردهی تا ۷۰۰ کالری انرژی می سوزانند؛ بنابراین اگر مادری برنامه 

غذایی مناسبی داشته باشد خود شیردهی منجر به کاهش وزن خواهد شد.
او افزود: رژیم در دوران بارداری و حتی شیردهی مشکل خاصی را برای مادر 
به همراه نخواهد داشت، در برخی موارد ممکن است مادر در زمان بارداری 
کمبود وزن داشته باشد که باید با رعایت یک رژیم غذایی مناسب این کمبود 
وزن را جبران کند تا مادر با وزن طبیعی و نرمال بتواند بارداری بدون دردسری 

را داشته باشد.
جوزدانی بیان کرد: برخی از خانم های باردار اضافه وزن باالیی دارند که برای 
پیشگیری از خطرات احتمالی که ممکن است به دلیل اضافه وزن برای جنین 
رخ دهد داشتن یک رژیم غذایی مناسب زیر نظر پزشک متخصص در این 

دوران توصیه می شود؛ بنابراین در دوران بارداری نیز باید وزن کنترل شود.
این متخصص رژیم و تغذیه گفت: داشتن یک رژیم غذایی مناسب در دوران 
شیردهی حتی برای کاهش وزن از همان ابتدای شیردهی مشکلی را برای مادر 
به همراه نخواهد داشت، اما در اکثر مواقع شروع یک رژیم به خصوص برای 
الغری دو ماه بعد از زایمان توصیه می شود. به صورت کلی یک رژیم غذایی 

مناسب بر کیفیت و کمیت شیرمادر به شدت تاثیر گذار خواهد بود.
او ادامه داد: در دوران شیردهی زمانی که مادر رژیم می گیرد انتظار می رود 
تا ۶ ماهگی نوزاد مادر ۲ کیلو کاهش وزن داشته باشد، اما این میزان کاهش 
استفاده می کند  برای وزن گیری  از غذ های کمکی  وزن زمانی که کودک 

افزایش می یابد.
او گفت: بهترین رژیمی که مادر می تواند در دوران شیردهی داشته باشد و 

کیفیت شیرهم افزایش یابد این است که از همه منابع غذایی استفاده کند.
او بیان کرد:در زمان شیردهی به دلیل اینکه تنها منبع تغذیه ای نوزاد شیرمادر 
ازقبیل  مواد غذایی در دوران شیردهی  برخی  از مصرف  مادر  بنابراین  است 
لبنیات، حبوبات و گوشت گاو منع می شود، زیرا مصرف این مواد سبب بروز 
جایگزین  ماهی  و  جوجه  غیرنفاخ  غذا های  و  شد  خواهد  نوزاد  در  درد  دل 
خواهد شد، اما بعد از ۲ ماه بسته به شرایط تغذیه ای کودک رژیم غذایی مادر 

تغییر خواهد کرد.
جوزدانی تصریح کرد: مصرف مایعات قبل و بعد از شیردهی به شدت توصیه 
تشکیل  را آب  مادر  شیر  از  اعظمی  بخش  که  این  به  توجه  با  زیرا  می شود، 
می دهد این کار سبب افزایش شیر مادر خواهد شد همچنین آرامش مادر و 

کیفیت خواب مادر در بهبود و کیفیت شیر تاثیر دارد.
و  زیتون  مغز ها،  مانند  غذایی  گروه های  همه  باید  شد:  یادآور  نهایت  در  او 
روغن زیتون سبزیجات حتما مصرف شود، کدو و هویج مصرف شود و حتما 

پروتئین را در برنامه غذایی تان قرار دهید. 

چرا در ناحیه دنده ها
 احساس درد داریم؟

باعث  می توانند  که  دارند  وجود  مختلفی  بیماری های  می گویند  متخصصان 
بروز درد در ناحیه دنده ها شوند.

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران به 
نقل از لیو هلثی، برخی افراد از درد در دنده های خود شکایت دارند. این نوع 

درد می تواند به دلیل طیف گسترده ای از مسائل بروز کند.
ذیل  موارد  به  می توان  دنده ها  ناحیه  در  درد  بروز  دالیل  رایج ترین  جمله  از 

اشاره کرد: 
۱- سنگ صفرا

اطالق  در کیسه صفرا  از جنس کلسترول  ریز  تشکیل سنگ های  به  سنگ صفرا 
شایع ترین  می کند.  درگیر  را  بدن  راست  بخش  دنده های  غالباً  درد  این  می شود. 
عالئم سنگ صفرا که آن را از سایر درد های متمایز می کند شامل موارد ذیل است:

۱- تب باال  ۲- درد مداوم و مستمر ۳- تپش قلب ۴- زردی(
۵- خارش پوست ۶- اسهال ۷- تب و لرز ۸- گیجی

۹- از دست دادن اشتها ۲- سنگ کلیه و عفونت کلیه
سنگ کلیه در نتیجه تجمع مواد معدنی مانند کلسیم در الیه های داخلی کلیه 
بروز می کند. این بیماری به ویژه در افراد ۳۰ تا ۶۰ ساله بسیار رایج است. کم 
آبی بدن یکی از عوامل مهم در بروز این بیماری است. سنگ کلیه باعث بروز 

درد شدید در زیر دنده های بخش راست بدن می شود.
دیگر عالئم سنگ کلیه شامل موارد ذیل است:

۱- تب باال ۲- احساس بی رمقی ۳- حالت تهوع یا استفراغ
۴- وجود خون در ادرار ۵- عفونت ادراری

عفونت کلیه نیز معموال در نتیجه عفونت مثانه رخ می دهد که این عفونت از 
طریق مجاری ادراری به سمت کلیه ها حرکت می کند. عفونت کلیوی باعث 
ساختار  دلیل  به  کلیوی  عفونت  می شود.  دنده ها  پشتی  بخش  در  درد  بروز 

متفاوت دستگاه تناسلی، در زنان شایع تر از مردان است.
۳- بیماری زونا

عامل بیماری زونا همانند بیماری آبله مرغان ویروس واریسال زوستر است. از 
همین روی، افرادی که پیشتر آبله مرغان گرفته اند در خطر ابتال به بیماری زونا 
قرار دارند. این بیماری می تواند باعث بروز درد در بخش چپ یا راست دنده ها 
شود. با این حال، سایر بخش های بدن مانند قفسه سینه، شکم، و به طور کمتر 

صورت، چشم ها، و دستگاه تناسلی ممکن است درگیر این بیماری شود.
۴- بیماری های کبدی

اگر از بیماری های مختلف کبدی رنج می برید، این موضوع می تواند باعث 
بروز درد در دنده های بخش راست بدن شود. کبد وظیفه مهمی در دستگاه 
گوارش و نیز مبارزه با عوامل عفونی دارد. از همین رو، اختالل در کارکرد 

آن می تواند عوارض جدی برای بدن به دنبال داشته باشد.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش»کرمانامروز«ازشنیدههاییکهدربارهتعطیالتهفتهگذشتهوناکارآمدبودنآنبهگوشمیرسد؛

بایدازسفرجلوگیریشود،جریمهکهکرونارامهارنمیکند!

کنکور و شکاف اجتماعی 
درجه و برگزاری روند همچنین و کنکور داوطلبان نظرات بررسی
سختی،درصدقبولیمدارسویژهمانندسمپادوغیردولتیوازاین
دستمراکزآموزشینشانمیدهدکهنابرابریوبیعدالتیآموزشی
درکنکوربههمراهحضورمافیایآندرایجادبحرانیبهنامکنکورو

دانشگاهنقشاساسیدارند.
قبولیدردانشگاهیکیازبزرگترینآرزوهایدانشآموزانایرانیاست
کهبرایرسیدنبهآنچیزینزدیکبهچهاریاحتی۵سالازبهترین
زمانزندگیهرفردرابهخوداختصاصمیدهد.زمانیکهتکرارآن
برایهیچکسامکانپذیرنیستوایناتفاقدرحالیرخمیدهدکه
آنچهدرنمایظاهریکنکورنمایاندهمیشودباآنچهکهدرپس

پردهاینسدبزرگوجوددارد،فرسنگهافاصلهاست.
شکلی به هم پرورش و آموزش نظام متاسفانه که است چیزی این
جدیبهآندامنزدهوبهنوبهخوددرایجادچنینصحنههولناک
وپراسترسیبرایجوانانایرانیسهمبسزاییدارد.اماآنچهکهدر
ورایقدرتوهدفنظامآموزشیایرانقراردارد،وجودمافیایبزرگی
استکهباتشدیدایناسترسارتزاقخوبیکردهوهمچنانبراین

طبلمخوفناعادالنهمیکوبد.
آموزش و پرورش یا آموزش عالی؟ کدام مقصر است؟

»اگردردانشگاهدولتیقبولبشوم،اولینشخصیخواهمبودکهدر
کلفامیلموفقبهعبورازاینسدبزرگشدهاست«،»همهاطرافیان
سعیداشتندتااگرکسیسطحدرسیضعیفتریدارد،باآنشخص
یاخانوادهاشارتباطکمتریداشتهباشندتامبادااینضعیفبودنبر
نحوهدرسخواندندانشآموزشانتاثیربگذارد«و...،اینهاجمالتی
هستندکهاینروزهااززبانبسیاریازداوطلبانکنکورشنیدهمیشود.
یکی جدایی این که جامعه، افراد از زیادی تعداد بین فاصله ایجاد
ازبزرگترینمعضالتکنکورهمهست،میتواندتاسالیانطوالنیو
ناخواستهای فاصله باشد. ادامهداشته برایفردی پایانعمر تا حتی
کهتبعاتآنباگذشتچنددههازابتدایدهههفتادیعنیدورانی
ازخانوادههاونظامآموزشی اولویتبسیاری بهدانشگاهدر کهورود
انزوایاجتماعیزیادیرابههمراهداشته بود،هرروزبیشترشدهو
است.بسیاریازماباحضوردرکالسدرسوبانزدیکشدنبهپایان
تحصیالتمتوسطه،هرروزباسدیمحکمبهنامکنکورروبرومیشدیم
کهعبورازآنبهطورجدتالششبانهروزیومداومیرابرایچندسال
میطلبید.امانکتهاینجاستکهتمامهمتنظامآموزشوپرورشهم
آمادهکردنوفرستادنایندانشآموزانبهدانشگاهوورودبهعرصه
تحصیالتعالیبودهاست،بدوناینکههیچتوجهیبهنیازهایجامعه

وبازارکاربسیاریازرشتههایتحصیلیداشتهباشد.

هرچندجامعهبسیارتغییرکردهوتخصصیشدنبسیاریازامورامری
اجتنابناپذیروتحصیالتعالیهبرایادامهحیاتجامعهبسیارضروری
است،امااینبهانهخوبیبرایشانهخالیکردنآموزشوپرورشو
مدرسهازبارتربیتیک»شهروندمسوول«نیست.تااوایلدهههفتاد
دبیرستان تحصیلی رشتههای همه برای آموزشی، قدیم نظام در و
موضوعیبهنام»طرحکاد«وجودداشتکهدرفاصلهتابستانتاسال
تحصیلیبعد،فرصتجدیبرایآمادهشدنفردبهبازارکاربود.اما
باتغییراتجدیدرایننظامآموزشیطرحمربوطهبهکلازمدارس
حذفشدودیگردانشآموزنمیدانستبرایچهوبهچهدلیلباید
بعد و افرادهماکنون از بسیاری بشود. دانشگاه وارد و درسخوانده
در کارشناسی، مقطع در ویژه به دانشگاه دوره تحصیل از فراغت از
مشاغلیکاماًلغیرمرتبطبارشتهتحصیلیمشغولبهکارهستندکه
همینامرمصداقیبربیتوجهینظامآموزشوپرورشونظامآموزش

عالیبراینموضوعاست.
نمیبرد بهجایی را عالیهم آموزش و پرورش آموزش نظام دعوای
امابههرتقدیرآنچهکهبسیارمهمجلوهمیکند،نقشهردویاین
نظامهادربروزچنینفاجعهایوایجادفرصتمناسبیبرایسودجویان
استکهاینروزهابهعنوان»مافیایکنکور«همشناختهمیشوند.

نابرابری آموزشی و شروع رقابتی نفس گیر
صورت به ایران در تحصیلی سال یک که است بار نخستین برای
غیرحضوریوآنالینبرگزارشدوبرایبسیاریازدانشآموزانبیانگر

فضاییبودکهبدونحضوردوستانوهمساالن،فضایپشتکنکور
راترسیمکرد.جالباینجاستکهاینفشارپشتکنکورماندن،سال
مفاهیم و سواالت هرچهسختتر برگزاری با و شده بیشتر سال به
هشتم و هفتم سالهای یعنی قبلتر سالهای به فشار این کنکور،
همتسریمییابد.بنابراینعجیبنیستکهکسیازمقطعراهنمایی
فکرکنکوروشرکتدرکالسهای به بعد به یاهمانکالسششم

آموزشیباشد.
و باسالهایقبلمتفاوتشده بهشدت شرایطکنونیکنکورهم
ازفضای تاکنکوریهایسابقهمدرکدرستی باعثشده همین
کنکوریهایجدیدنداشتهباشند.شرایطحتیبینآزمونسال۹۹و
۱۴۰۰همبسیارمتفاوتبودهوهمینموجبرشداعتراضاتفراوانی

برایسواالتکنکورامسالدرفضایرسانهوفضایاجتماعیبود.
رشتهتجربیدردورهمتوسطههمچنانبهعنوانپرطرفدارترینرشته
برایداوطلبانکنکوربودهواینامربهدلیلوجودرشتههاییمانند
برای آیندهشغلیخوبی داروسازیاستکه و پزشکی،دندانپزشکی
۱میلیون به نزدیک امسال آزمون در میکند. فراهم فارغالتحصیالن
ازاینتعدادتقریباً،۵۵۴هزانفر و۳۷۰هزارنفرشرکتکردندکه
دررشتهتجربی،۱۴۲هزارنفردررشتهریاضی،۳۷۰هزارنفرعلوم
انسانی،۱۲۵هزارنفرهنرو۱۷۵هزارنفردررشتهزبانهایخارجی

شرکتکردند.
سهمبزرگرشتهتجربیهمنشانمیدهدکهاینرشتههمچناندر
بینداوطلبانپرطرفداراست.ایندرحالیستکهرشتههایپزشکی،
دندانپزشکیوداروسازیزیر۹هزارنفردردانشگاههایسراسرکشور
پذیرشدارندوکلظرفیتدانشگاههابرایرشتهعلومتجربینزدیک
به۵۵هزارنفراستکهخودبیانگررقابتینفسگیربرایداوطلبان
اینرشتهاست.چیزیکهبهدستآوردنآنزمانیقریببه۵یاحتی
اختصاص بهخود را سراسری آزمون در برایشرکت تالش سال ۶
نفر یک تنها رشته این داوطلب نفر ۱۰ هر از عبارتی به میدهد.
مجوزورودبهدانشگاهراداشتهوبهطورکلبرایمتقاضیانسهرشته
پرطرفدارتجربیدردانشگاه،بهازایتقریباهر۶۱نفر،تنهایکنفر
میتواندبهیکیازرشتههایداروسازی،پزشکیودندانپزشکیورود

پیداکند.
امانکتهدیگرهمدرصدقبولیدانشآموزانازمدارسینظیر»سمپاد«،
»غیرانتفاعی«وبسیاریازمدارسبهاصطالحپولیاستکهبهبهترین
دانشگاههایکشورواردمیشوند.بهعبارتیباایجادچنینفضاییو
وجودامکاناتبرتربرایبرخیمدارس،تنهادانشآموزانبرخورداراز
اینامکاناتتواناییعبورازسدکنکوررادارند.بهتبعاینمهم،کیفیت
اکنون است.هم افتکرده آموزشدرمدارسدولتیهم و تدریس
ازقبولیهایکنکوردرسالهایگذشتهمربوط از۹۰درصد بیش
بهمدارسغیردولتیو۸۰درصدکلقبولیهایکنکورنیزمربوطبه
۶استاناست.نکتهایکهبازهمفاصلهبینافرادوطبقهاجتماعیو
اقتصادیآنهارابرجستهکردهوانگیزهدانشآموزانمدارسمعمولی
ودولتیرابسیارکمکردهچراکهرقابتبسیارناعادالنهونابرابرشده
است.اماسخناصلیاینجاستکهکنکوریکماراتنبسیارطوالنی
استکهبرندهآن،نفراولورتبهیککنکورنیست!برندهآنکسی
استکهبعدازجلسهکنکور،سالمتفکری-روانیوجسمیخود
رابهطورکاملداشتهباشد.ایندقیقاهماننکتهایاستکهچندین
دههقبلدرکشورهایتوسعهیافتهمانندسوئدبهآنتوجهشدهو
هرمانعیراکهموجبایجادنابرابریدرامرآموزشمیشدهاسترا
برداشتند.دراینکشورهامدارسیتحتعنوانغیرانتفاعیوسمپاد
وجودخارجیندارندوهرکسازامکاناتبرابربرایورودبهدانشگاه
به ایرانهم برای مناسبی نمونه کهمیتواند است.چیزی برخوردار

شماربیاید.

اتومبیلهای صف گذشته روز چند در هم شما یقینا
خیز مسافر های استان های جاده ترافیک در حاضر
تاسف بسیار که صفهایی اید. کرده مشاهده را ایران
برانگیزبودودربسیاریازمواردتحلیلگرانرابهنکوهش
در غیرضروری ازسفرهای کهچرا کرد وادار مسئوالن
بودیم بسیارشاهد ما نمیشود؟ اوضاعجلوگیری این
قصد گوناگون های دروغ با مردم که هفتهگذشته در
ازایستوبازرسیهایپلیسراداشتندوحتی عبور
بابرخیازماموراندرگیرهمشدند.امابهراستیچرا
اینتعطیالتووضعیتقرنطینهمانندیکهدرچندروز
گذشتهشاهدآنبودیم،آنطورکهبایدمنجربهکاهش
آمارمرگومیرنشد؟سوالیکهخبرنگار»کرمانامروز«

آنراازمردمپرسید.
یکیازشهروندانکرمانیدراینبارهبهماپاسخیدادکه
دلیلانتخابتیتراینگزارششد،ویگفت:»کسیکه
یکسالونیمدرخانهماندهاستوبهسفرنرفتهدیگر
بریدهوهیچجریمهاینمیتوانداورامتوقفسازدو
اینجریمههاتنهادرآمدیبراینهادهایمربوطهاستو

کمکیبهوضعیتکروناییکشورنمیکند«اینشهروند
کرمانیکهبهگفتهخودشیکسالونیماستکهبه
هیچمهمانیوسفرینرفتهاستسخنانخودرااینگونه
خروجی در استان هر راهور ماموران »باید داد: ادامه
استانهاازعبورمردمجلوگیریکنند،نهاینکهبایک
جریمهناچیزمسافرانراتهدیدکنند.شخصیکهبرای
سفرخانوادهاشبیشاز۱۰میلیونتومانآمادهبهخرج
دارد،چرابایدازیکمیلیونتوماناضافهبترسدوسفر
خودرالغوکند؟«یکیدیگرازشهروندانکرمانیکهدر
فضایمجازیبهحساباینستاگرامروزنامهپیامدادهبود،

دراینبارهبهماگفت:»وقتیمسئوالنبرایتهیهواکسن
درافکاروتوهماتتولیدداخلیخودهستند،چرامن
بایدخانوادهامرادرخانهزندانیکنموآزارببینم؟آقایان
اگرخیلینگرانمردمهستند،بهماننددیگرکشورهابه
فکرخریدواکسنباشند،نهاینکهمرتبیاکسبوکارما
راتعطیلکنندویااینکهجریمهبنویسند«سخناناین
شهروندکرمانیاگرچهازسویماتاییدنمیشودونقد
فراوانیبهآنداریمواینتفکررامردودمیدانیم،اما
جایتاملدارد،زیرایقیناافرادبسیاریبااینتفکرات
بسیارهم نظرخود از که کنند می زندگی درجامعه

منطقیمیاندیشند.متاسفانهکوتاهیهاوکاهلیهای
مسئوالندراینچندماهبهحدیبودهکهباعثشده
استبسیاریازمردماینسخنانرامنطقیبدانند.یقینا
رفتارمسئوالنمادر۱۸ماهگذشتهدرتاریخبهنیکی
نوشتهنخواهدشدواینکاستیهاکهمنتهیبهمرگ

مردمشددرصفحاتسیاهنگاشتهمیشود.
از نیمگذشته و انتقاداتیکهدریکسال امادرکنار
مسئوالنداشتیمبایدیکروهمبهمردمداشتهباشیمو
اندکیانتقادیصحبتکنیم.ایننکتهرابایدمطرحکنیم
کهمگرمسئوالنکشورصاحبجانماهستند؟مگرمی
شودباکوتاهیمسئوالنمانیزکاهلیوبدفکریراپیشه
به رفتاری نسوزد؟چنین برایخودمان دلمان و کنیم
رانندگی بد فردیدرخیابان استکهچون این مانند
میکندمانیزخودرابهخودرویویبکوبانیموبگوییم
کهچونتوبهسالمتمناهمیتندادی،پسمنهم
بهخودمصدمهمیزنم.اینچهمنطقیاستکهالبته
درایناوضاعروحیمردمچنینرفتارهاییدورازذهن
نیستورسانههابایددراینزمینهتصحیحافکارانجام
موضوع این به پرداختن گزارش این هدف اما دهند.
نیستوقصداینبودکهبهمسئوالنعزیزبگوییم؛تنها
باجلوگیریازسفروبازگرداندنمسافرانمیشودبه
وضعیتکروناکمککرد،نهاینکهباصدورجریمهبرای
دولتدرآمدسازیکنیم.بهامیدفرداییکهدرآندرایت

جایهیجانرابگیرد.
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