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گزارش »کرمان امروز« از یک فقدان 

که منجر  کرمان  در استان 

به آسیب پذیر بودن

 مشاغل خرد شده است؛

کرونا در جنوب استان و بیان این وخامت از زبان مسئوالن؛ گزارش »کرمان امروز« از وضعیت وخیم شرایط 

نیاز به همدلی و همکاری مردمی داریم

متن کامل در صفحه سوم

   عادی انگاری و سهل انگاری بعضی از مردم جنوب استان نسبت به همه گیری ویروس کرونا، به گفته مسئوالن؛ شرایط را در این منطقه وخیم تر ساخته است و اگر همکاری و همدلی مردم نباشد اوضاع وخیم تر نیز خواهد شد. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با بیان اینکه اکنون شرایط بحرانی را تجربه می کنیم و تعداد موارد بستری و فوتی رو به افزایش است، نسبت به این وخامت هشدار داد و از مردم تقاضا کرد که با همکاری خود در 

زمینه ریشه کن کردن این ویروس منحوس کمال توان خود را به کار گرفته و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند و....
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اخبار استان

کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
از  ماه  مرداد   ۳۱ از  شبانه  تردد  ممنوعیت  گفت: 

ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد اعمال می شود.
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  بصیری  محمدصادق 
اجتماعی استاندار کرمان در جمع خبرنگاران عنوان 
در  شهرستان   ۲۰ استان،  کرونایی  نقشه  در  کرد: 

وضعیت قرمز و سه شهرستان انار، عنبرآباد و فهرج 
اینکه  به  توجه  با  و  دارند  قرار  نارنجی  وضعیت  در 
محدودیت ها به شدت اعمال شد و همکاری خوبی را 
شاهد بودیم، امیدواریم قله پیک پنجم را پشت سر 

گذاشته باشیم.
او با اشاره به تعطیلی سراسری هفته گذشته گفت: 
در این مدت ۱۶ مبادی ورودی استان کنترل شدند 
این  که  استانی محدود شود  بین  تردد  باعث شد  و 

دستورالعمل تا جمعه ۵ شهریور ماه ادامه دارد.
با  مقابله  استانی  ستاد  در  کرمان  استاندار  جانشین 
کرونا عنوان کرد: میزان اعمال قانون در هفته گذشته 
داشته  افزایش  درصد   ۸۵ آن،  قبل  هفته  به  نسبت 
است در حالی که میزان تردد ها نسبت به هفته قبل 

۵۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

بصیری از میانگین ۷۰ درصدی رعایت دستورالعمل ها 
و پروتکل های بهداشتی در مجالس عزاداری دهه اول 
که  کسانی  شد  سعی  افزود:  و  کرد  اعالم  را  محرم 
مراسم  برگزاری  مجوز  داشتند  تخلف  قبل  سال  در 
رعایت  که  نیز  مورد مجلس  با ۱۰  و  باشند  نداشته 

دستورالعمل ها را نداشتند برخورد شدند.
او تصریح کرد: میزان نذورت امسال ۴۰ درصد نسبت 
به سال گذشته بیشتر شد، اما این نذورات به سمت 
به  درصد   ۷۰ و  کرد  پیدا  سوق  مومنانه  کمک های 
کمک های مومنانه اختصاص یافت و ۳۰ درصد دیگر 

نذر مردم در طبخ غذا به خانه ها توزیع شده است.
کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
ساعت  از  مجدد  نیز  شبانه  تردد  ممنوعیت  گفت: 
۲۲ تا ۳ بامداد اعمال می شود و تعطیلی اصناف نیز 

طبق طرح محدودیت های هوشمند در شرایط قرمز 
خواهد بود.

بصیری ابراز کرد: در شرایط قرمز هفت گروه شغلی 
منع فعالیت دارند، رستوران ها و قهوه خانه ها پذیرایی 
در فضای بسته ندارند و به صورت بیرون بر می توانند 
فعالیت کنند و تاالر های پذیرایی در فضای بسته حق 

فعالیت ندارند.
شهربازی،  تئاتر،  و  سینما  سالن های  داد:  ادامه  او 
باغ وحش و نمایشگاه های عمومی و تخصصی تعطیل 

هستند.
او ابراز کرد: بازار های سرپوشیده و بسته که تاکنون 
ابالغ دستورالعمل  با تدوین و  منع فعالیت داشتند، 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  جدید 

می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان درباره 
سال  در  کرمان  استان  مدارس  بازگشایی  نحوه 

تحصیلی پیش رو توضیح داد.
 احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش وپرورش 
استان کرمان گفت: بازگشایی مدارس مهمترین 
محسوب  کشور  فرهنگی_اجتماعی  رویداد 
می شود که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته 

است.
بینی  پیش  حالت  سه  مهر  اول  برای  افزود:  او 

همه  و  باشد  حضوری  آموزش  که  این  می شود، 
به  توجه  با  شود  فراهم  بهداشتی  زیرساخت های 
وجود ۷۲۰ مدرسه زیر ۱۰ نفر جمعیت در استان 
از ظرفیت شبکه  و  باشد  یا آموزش غیرحضوری 
شاد در بستر فضای مجازی استفاده شود و توزیع 
بسته های یادگیری بین دانش آموزان، که در این 
زمینه تابع تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا 

هستیم.
ماه  شهریور   ۲۵ تا  درسی  کتب  توزیع  افزود:  او 

صورت می گیرد و ارسال کتب به شهرستان ها و 
مناطق انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بر ثبت 
سفارش کتب درسی در سایت تاکید کرد و گفت: 
ثبت نام دانش آموزان در سامانه به ویژه پایه های 

اول، هفتم و دهم باید مورد توجه قرار گیرد.
اسکندری نسب تصریح کرد: پیگیری روند سنجش 
نوآموزان  تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی  سالمت 
اطلس  و  شود  انجام  باید  دبستان  به  ورود  بدو 

دسترسی تک تک دانش آموزان به یادگیری تا 
ابتدای سال تحصیلی در قالب پروژه مهر تدوین و 
طراحی شود، نقل و انتقاالت فرهنگیان استان تا 

۱۵ شهریور باید تعیین تکلیف شوند.
بیان کرد: صرفه جویی در مصرف آب و برق  او 
برابر  در  تاکنون  که  فرهنگیانی  و  است  ضروری 
ضرورت  اند،  نشده  واکسینه   ۱۹ کووید  بیماری 
مراجعه  سالمت  سایت  به  سریعتر  چه  هر  دارد 

کنند.

مسابقات  و  کمپ  به  مقدم  فرهی  فریما 
انتخابی تیم ملی تنیس زیر ۱۲ سال دختران 

ایران دعوت شد.
ایرانمنش رئیس هیات تنیس استان  مرتضی 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 

با هدف تشکیل تیم های ملی تنیس دختران و 
رقابت های  و  آمادگی  کمپ  کشورمان،  پسران 
انتخابی تیم ملی رده سنی زیر ۱۲ سال از روز 
دوشنبه یکم شهریور در محل هتل آکادمی ملی 

المپیک تهران برگزار می شود.
و  آمادگی  کمپ  اساس،  این  بر  افزود:  او 

مسابقات انتخابی تیم ملی زیر ۱۲ سال دختران 
تنیسور  با حضور ۱۲  ماه  تا ۹ شهریور  یکم  از 
برگزار  کشور  سراسر  استان های  از  منتخب 

خواهد شد.
به  مقدم  فرهی  فریما  کرد:  تصریح  ایرانمنش 
نمایندگی از استان کرمان در این مرحله حضور 

دارد.
او بیان کرد: نفرات برتر این مسابقات زیر نظر 
هنگامه عزیزی سرمربی تیم ملی زیر ۱۲ سال 
دختران به رقابت های زیر ۱۲ سال غرب آسیا 
که از ۲۹ شهریور ماه تا ۳ مهر سال ۱۴۰۰ به 

میزبانی اردن برگزار می شود، اعزام می شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار :

ممنوعیت تردد شبانه مجدد از ساعت22 تا 3 بامداد اعمال می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان :

سه سناریو برای بازگشایی مدارس در کرمان پیش بینی شده است

بانوی تنیسور کرمانی به کمپ و مسابقات انتخابی تیم ملی فرا خوانده شد

خبر
ساعت کاری ادارات کرمان

 به روال قبل برگشت

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان ساعت کاری جدید ادارات را 
اعالم کرد و از بازگشتن ساعات کار ادارات و نهادهای این استان از )دوشنبه اول 

شهریور( به روال عادی خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، حمیده واعظی 

افزود: ساعت کاری ادارات از دوشنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵ خواهد بود.
وی تصریح کرد: روزهای پنجشنبه در استان کرمان ادارات تعطیل نخواهند 

بود و ساعت کار آنها در این روز از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵ خواهد بود.
به گزارش ایرنا افزایش دمای هوا و تالش مسئوالن برای کاهش مصرف انرژی 
منجر به کم کردن زمان ساعت کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه ها طی ماه 

گذشته شده بود.

بانوی رفسنجانی با اهدای عضو

 به سه بیمار نیازمند، جاودانه شد
 

پزشکی  علوم  دانشگاه  عضو  اهدای  کننده  هماهنگ  مسئول  ایسنا/کرمان 
بیمار  به سه  نام الله جعفریان  به  بانوی ۳۶ ساله رفسنجانی  رفسنجان گفت: 

نیازمند زندگی بخشید.
"زهرا عظیمی" در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: شامگاه ۳۱ مردادماه بانوی 

۳۶ ساله رفسنجانی به نام الله جعفریان به سه بیمار نیازمند زندگی بخشید.
توسط  مردادماه   ۲۶ مغزی  ضایعه  دلیل  به  که  اهداکننده  داد:  ادامه  وی 
آمبوالنس به اورژانس این بیمارستان مراجعه کرده و سپس در بخش آی سی 
یو این مرکز بستری بود ۲۹مرداد توسط تیم پزشکان مرگ مغزی وی تائید شد.
وی افزود: با رضایت خانواده این بیمار کبد و دو کلیه اش به بیماران نیازمند 

اهدا می شود.
رفسنجان  در  سال ۱۴۰۰  در  عضو  اهدای  چهارمین  این  داد:  ادامه  عظیمی 
است که جراح کبد و کلیه برای برداشت اعضا از کرمان دراتاق عمل  بیمارستان 
حضرت علی بن ابیطالب )علیه السالم( حاضر می شود و کبد و دو کلیه به شیراز 

منتقل خواهد شد.
مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شرایط 
توضیح  و  خواند  پیوند  مهم  شرایط  از  را  عضو  گیرنده  و  اهداکننده  جسمانی 
پیوند کرمان  واحد  با  ابتدا  اهدا کننده  افراد  از رضایت خانواده های  داد: پس 
هماهنگی های الزم انجام می شود و در صورتی که در استان گیرنده متناسب 

با عضوهای اهدا کننده نباشد اعضای اهدا شده به شیراز فرستاده می شوند.

در  گفت:  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
کمیته  برنامه های  در  مردمی  مشارکت های  مجموع 
توزیع  و  قبیل طبخ  از  ماه محرم  اول  در دهه  امداد 
غذا، تهیه بسته معیشتی و ... حدود ۴۱ میلیارد تومان 

بوده است.
و  اطعام  طرح  آغاز  به  اشاره  با  صادقی«  »یحیی 

احسان حسینی، همزمان با ماه محرم و توجه ویژه به 
معیشت نیازمندان، اظهار کرد: این طرح با برپایی ۷۲ 
آشپزخانه به نیابت از ۷۲ تن شهدای کربال، با عنوان 
پروتکل های  رعایت  با  حسینی«  اطعام  »آشپزخانه 
بهداشتی و نظارت کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی 
سطح استان با استفاده از حداکثر ظرفیت های خیران 

و مراکز نیکوکاری دایر شد.
وی افزود: در قالب این طرح در دهه اول محرم یک 
 میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۹۹ پرس غذای گرم طبخ و 
بین مددجویان و نیازمندان استان کرمان توزیع شد.

بهداشتی  بسته   ۵۲۸ و  هزار   ۹۰ توزیع  از  صادقی 
در  استان  نیازمندان  و  مددجویان  بین  معیشتی  و 

دهه اول محرم خبر داد و بیان کرد: این بسته های 
و  نیکوکاری  مراکز  همکاری  با  معیشتی  و  بهداشتی 
توزیع  استان  سراسر  مددجویان  بین  و  تهیه  خیران 
شد. وی بیان کرد: در مجموع مشارکت های مردمی 
محرم  ماه  اول  دهه  در  امداد  کمیته  برنامه های  در 

حدود ۴۱ میلیارد تومان بوده است.

ابراهیمی  امروز:حمزه  کرمان  خبرنگار  ریگان- 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  سرپرست 
ریگان گفت: در پی گزارش همیاران محیط زیست 
هشتصدمتر  دشت  آهوان  شبانه  تعقیب  بر  مبنی 
با  شهرستان  زیست  محیط  یگان  موتوسیکت،  با 
چند روز کار اطالعاتی موفق به شناسایی راکبین 

موتوسیکلت شدند.

اختفاء  محل  شناسایی  از  پس  افزود:  ابراهیمی 
متخلفین با هماهنگی مرجع ذی صالح قانونی و 
اخذ نیابت قضایی مامورین یگان حفاظت محیط 
بازرسی  متهم  منزل  از  ریگان  شهرستان  زیست 

کردند.
این منزل مقدار  از  بازرسسی  وی عنوان کرد: در 
گوشت و اجزاء حیوان شکار شده، دوعدد قمه و 

و  شد  وضبط  کشف  موتوسیکلت  دستگاه  یک 
قضایی  مرجع  تحویل  پرونده  همراه  به  متخلفین 

شدند.
الزم به توضیح است: با توجه به اینکه آهوی شکار 
بره های  فصل  این  در  قاعدتا  و  بوده  ماده  شده 
ماده آهو،  اتالف  با  و  به مادر هستند  وابسته  آهو 

سرنوشت نامعلومی در انتظار بره های آهو است.

شهرستان ریگان در ۳۰۰ کیلومتری جنوب استان 
کرمان با مساحتی افزون بر ۸،۵۸۳ کیلومتر مربع، 
داری منطقه شکار ممنوع زیارت شاه به مساحت 
۶۳ هزار هکتار می باشد. این شهرستان دارای گونه 
کفتار،  پلنگ،  از جمله خرس،  نادر جانوری  های 
آهو، جبیر، هوبره سوسماردم تیغی ایرانی، مار دو 

شاخ و چهل نوع انواع پرنده وجود دارد.

انتظامی جیرفت گفت: پسربچه سه   فرمانده 
ساله اهل بخش بلوک این شهرستان در استخر 

آب کشاورزی غرق شد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، 
پی  اظهار کرد: در  سرهنگ رضا محمدرضایی 

اعالم یک مورد غرق شدگی داخل استخر آب 
بالفاصله  شهرستان،  بلوک  بخش  محدوده  در 
ماموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی در 

محل حادثه حاضر شدند.
وی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص 

شد  پسربچه سه ساله به داخل استخر ذخیره 
آب کشاورزی سقوط کرده و متاسفانه پس از 
مدتی خانواده اش پیکر بی جان او را داخل آب 

بیرون کشیده اند.
ضمن  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

از  دلخراش  حادثه  این  وقوع  از  تاسف  ابراز 
خردسال  کودکان  مراقب  خواست  شهروندان 
به  آنان  شدن  نزدیک  از  و  باشند  خود 
این  شاهد  تا  کنند  جلوگیری  آب  استخرهای 

گونه حوادث ناگوار نباشیم.

در دهه اول ماه محرم؛

کرمانی ها 41 میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردند

راکبین موتوسیکلت شکار بی رحمانه آهو دشت دستگیر شدند

کودک سه ساله جیرفتی در استخر آب کشاورزی غرق شد 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

چون ششدانگ یکباب خانه پالک 5 فرعی از 2764 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به 
مساحت 270/6 مترمربع به آدرس کرمان خیابان مدرس یک جنب تکیه عباسعلی مورد تقاضای 
و  دارد  تحدید حدود  به  نیاز  و  نشده  تحدید حدود  تاکنون  باشد  می  آقای محمد رجایی لک 
اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 
11051- 1400/06/01 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از 
ساعت 8 صبح روز  1400/06/24 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 
انجام و چنانچه  مالک  با معرفی  حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
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: 1400/06/02 
    562 م/الف

محمود مهدی زاده
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

در اجرای ماده ۲۴ آیین نامه تشکیالت حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان و پیرو اطالعیه روزنامه کرمان امروز به شماره ۳۴۹۴ مورخه 
۱۴۰۰/۵/۲۰ در خصوص به تعویق افتادن زمان برگزاری پنجمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرس ) بازرسان ( سازمان نظام کاردانی 
ساختمان استان کرمان ، حسب موافقت معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اطالع کلیه اعضاء سازمان میرساند 
زمان برگزاری انتخابات مذکور در روز جمعه مورخه ۱۹/ ۰۶/ ۱۴۰۰ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ با قابلیت تمدید ساعت رای دادن برگزار 
میگردد و تبلیغات داوطلبان وفق ماده فوق و رعایت کلیه مفاد نظام نامه انتخابات اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ 

۱۷ / ۰۶ / ۱۴۰۰ یک روز قبل از رای گیری خاتمه می یابد.

 اصالحیه  پنجمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرس ) بازرسان ( 

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان

ملی  شناسه  و   56 ثبت  شماره  به  زرند  شهرستان  غدیر  تولیدی  مجتمع  تعاونی  شرکت 
رساند  می  تعاونی  اعضای  کلیه  اطالع  به  کرمان  استان  زرند  شهرستان   10860504244
در ساعت 5 عصر روز چهارشنبه  تعاونی  این  اول  نوبت  عادی  سالیانه  جلسه مجمع عمومی 
از سهامداران محترم  1400/06/24 در محل کارخانه آجر شرکت غدیر تشکیل می گردد. 

دعوت می شود راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
نماینده  به عنوان  توانند شخصی را  مایلند و حق حضور در مجمع را دارند می  اعضایی که 
تام االختیار خود معرفی و تا تاریخ یک روز مانده به مجمع عمومی به اتفاق به دفتر شرکت 
غدیر جهت صدور برگ نمایندگی مراجعه نمایند. نماینده در صورتی که عضو شرکت غدیر 
باشد می تواند از اعضای دیگر وکالت غیررسمی بگیرد و اگر عضو شرکت نباشد از طرف 
یکی از اعضا می تواند وکالت رسمی بگیرد )حضور همزمان عضو و نماینده وی در جلسه 

ممنوع است.(
وکالت نامه ها از یک ساعت قبل از شروع جلسه تحویل گرفته می شود.

افرادی که متقاضی کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسی می باشند حداکثر تا یک هفته قبل از 
تشکیل جلسه جهت ثبت نام با رزومه خود به دفتر شرکت غدیر مراجعه نمایند.

دستور جلسه: 
1- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سالهای 98 - 99 

2- استماع گزارش بازرس در خصوص عملکرد شرکت در سالهای 98 - 99
3- انتخاب اعضای هیات مدیره و انتخاب بازرسین 

4- طرح و تصویب صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص سود و زیان سال 98 -99
5- تصویب بودجه سال 1400 6- پیشنهاد گرفتن مجوز برای ورود به بورس در صورت امکان 

7- اخذ مجوز از مجمع برای طرحهای درآمد زا 
محمدعلی عرب نژاد
رییس هیات مدیره شرکت تعاونی مجتمع تولیدی غدیر زرند

آگهی مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی مجتمع غدیرزرند نوبت اول

۱۴۰۰/۶/۱
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بیست میلیون دوز فایزر در راه ایران؛
سرانجام فایزر به ایران می رسد

اذن و رضایت پدر برای بخشش مهریه شرط الزم است

از گشایش های جدید  دارو  واردکنندگان  اتحادیه  رئیس 
در عرصه واردات واکسن به کشور خبر داد.

برنامه ریزی  به  اشاره  با  ایسنا،  با  ناصر ریاحی در گفت وگو 
گرفتن  سرعت  برای  سیزدهم  دولت  امیدوارکننده  و  ویژه 
از  تهران  بازرگانی  اتاق  در  ما  داد:  توضیح  واکسن،  واردات 
طریق آقای خوانساری رئیس این اتاق با آقای مخبر معاون 
ایشان اعالم کردند  اول رئیس جمهوری در تماس بودیم و 
افزایش  و  واکسن  واردات  گرفتن  سرعت  بر  دولت  نظر  که 
جهانی  شده  تایید  و  تولید  واکسن های  به  مردم  دسترسی 

است.
جدی  پیگیری  برای  خصوصی  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
واردات واکسن به کشور، نیاز به تایید مکتوب و رسمی دولت 
یا  بهداشت  وزارت  که  برخی کشورها  در  کرد:  بیان  داشت، 
برخی  نداشته،  نظارت  واردات  امر  بر  ناظر،  دولتی  نهاد 
شرکت ها اقدام به واردات کردند و سپس آن را در بازارهای 

غیر رسمی به فروش رساندند. ما برای آنکه چنین اتفاقی در 
ایران رخ ندهد، هرگونه اقدام برای واردات را منوط به مجوز 
وزارت بهداشت و دولت کردیم و این مسیر تاکنون نیز ادامه 

داشته است.
رئیس  اول  معاون  داد:  ادامه  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 
طرف  از  نیاز  صورت  در  که  بودند  کرده  اعالم  جمهوری 
شخص رئیس جمهوری نیز مجوزی برای این موضوع صادر 
خواهد شد که خوشبختانه دستور اخیر ایشان برای تسهیل 
بسیار  می تواند  بخش خصوصی  از سوی  واکسن  واردات  در 

راهگشا باشد.
ریاحی در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی شدن 
دستور جدید رئیس جمهوری، چه واکسن هایی امکان ورود 
بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  داد:  توضیح  دارند؟  ایران  به 
تولیدکننده واکسن در جهان، از قبل در ایران نماینده هایی 
همان  در  آسترازنکا  شرکت  نماینده  مثال  برای  داشته اند. 

میلیون   ۳۰ تا  تدریجی  تامین  امکان  که  کرد  اعالم  زمان 
دوز واکسن این شرکت برای ایران را دارد که تا مجوزهای 
الزم نهایی شده و روند واردات آغاز شود، تاکنون حدود یک 
میلیون دوز واکسن از این طریق به وزارت بهداشت تحویل 
شده و این روند می تواند ادامه یابد. البته این واردات از سوی 
بخش خصوصی با برنامه اتاق برای واردات واکسن و تزریق 

آن به کارگران و فعاالن خطوط تولید متفاوت است.
مشترکا  فایزر  با  که  آلمان  تک  بایون  شرکت  گفت:  او 
در  نیز  کردند  طراحی  ویروس  پروتئین  اساس  بر  واکسنی 
آلمان  در  تولیدات  از  واردات  امکان  و  داشت  نماینده  ایران 
وجود دارد که در صورت فراهم شدن مقدمات تا آخر ۲۰۲۱ 
تا ۲۰ میلیون دوز به ایران وارد خواهد شد. نمایندگی بلژیک 
و  دارند  نماینده  ایران  در  نیز  جانسون  اند  جانسون  شرکت 
میلیون دوز  انتظار داشت که ۲۰  نیز می توان  این محل  از 
واکسن از طریق ساز و کار کواکس به کشور برسد و می توان 

این  میالدی  پایان سال جاری  از  پیش  تا  که  بود  امیدوار 
واکسن ها در ایران تحویل شده باشند، هر چند یک یا دو ماه 
جابجایی احتمالی با توجه به زمان ثبت سفارش ما و پرداخت 

هزینه واکسن نیز امکان رخ دادن دارد.
به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، سینوفارم چین 
تنها شرکت واکسن سازی است که در ایران نماینده ندارد اما 
با نظم خوبی واکسن های  از طریق هالل احمر  خوشبختانه 

این شرکت نیز به ایران رسیده و امیدواریم ادامه پیدا کند.
ریاحی با بیان اینکه در صورت عملیاتی شدن این سیاست ها 
شد،  خواهد  برطرف  واکسیناسیون  حوزه  در  مردم  نگرانی 
خاطرنشان کرد: در صورتی که واردات این واکسن ها سرعت 
بگیرد و در کنار آن تولیدات داخلی نیز در دسترس باشند، 
می توان امیدوار بود با سرعت گرفتن واکسیناسیون در ایران، 
بخشی از نگرانی امروز مردم کاهش یافته و دولت نیز بتواند 

تمرکز خود را بر مسائل و مشکالت اقتصادی قرار دهد.

مطابق با قانون زن برای بخشش مهریه باید شرایطی را 
رعایت کند. میهن نیکو کارشناس حقوق و عضو مرکز وکال 
در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی 
اظهار کرد:  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بخشش مهریه 
با توجه به این نکته که زن به محض خواندن خطبه ی عقد 
مایل  که  تصرفی  هرگونه  می تواند  و  می شود  مهریه  مالک 
باشد در آن انجام دهد  می توان گفت بخشش مهر هم یکی 

از این تصرفات است.
نیکو بیان کرد: هرگاه خانمی با استفاده از سند عادی یا 
رسمی، تمام یا بخشی از مهریه خود را به شوهرش ببخشد، 
به این عمل بذل یا بخشش مهریه می گویند و این کار به 

روش های مختلفی امکانپذیر است.
این کارشناس حقوق اظهار کرد: آنچه که زن در سند بذل 
مهریه می نویسد ممکن است که در امکان رجوع از بخشیدن 
مهریه موثر باشد؛ گاهی زن به موجب سند یا نوشته ای اقرار 
می کند که مهریه اش را از مرد گرفته است، یا اینکه زوجه به 
موجب سندی ذمه مرد را اصطالحا بری می کند، حالت دیگر 

این است که زن مهریه خود را به مرد هبه یا هدیه می کند. 
نیکو گفت: این روش ها با هم تفاوت دارند و آثار مختلفی 
از  را  شوهرش  ذمه  زن  اگر  که  می گذارند؛چرا  جای  بر 
کند،  مهریه  دریافت  به  اقرار  یا  کرده  بری  مهریه  پرداخت 
دیگر نمی تواند از بخشیدن مهریه رجوع کند و دوباره مهریه 

اش را بگیرد.
اذن پدر برای بخشش مهر

وی تصریح کرد: اصوال زن برای بخشیدن مهریه اش نیاز 
اساس  بر  و  بوده  اموال زن  ندارد. مهریه جزء  پدر  اجازه  به 
آن  مورد  در  می داند  صالح  که  هرطور  می تواند  زن  قانون 
تصمیم بگیرد، اما به لحاظ عملی دفترخانه ها اذن پدر برای 
بخشیدن مهریه و رضایت وی برای بذل آن را شرط الزم و 
ضروری می دانند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که ممکن است 
مرد او را مجبور به بخشش مهریه کرده باشد یا زن به لحاظ 

احساسات زودگذر خود تصمیم به این امر بگیرد.
در  داد:  توضیح  مهریه  شفاهی  بخشی  اعتبار  درباره  نیکو 
شرع و قانون شرط خاصی برای صحت بخشیدن مهریه بدون 

شاهد از طرف زن در نظر گرفته نشده  و زن می تواند بدون 
شاهد، به صورت شفاهی و عدم ثبت دردفترخانه مهریه خود 

را ببخشد .
وی ادامه داد: اما اثبات این امر در محاکم کار سختی است 
برای اینکه مرد بتواند این مساله را در دادگاه اثبات کند بهتر 
است که بخشش مهریه در مقابل شهود باشد یا مدارکی در 
این باره وجود داشته باشد و گرنه این روش هیچ اعتباری 
نزد قانون نداشته، خانم و آقا نمی توانند ادعا کنند که مهریه 

بخشیده شده است.
این کارشناس حقوق درباره ثبت بذل مهر گفت: در صورتی 
که بخشش مهریه در برگه عادی ذکر شده باشد برای اینکه 
برگه وجهه رسمی داشته باشد باید در دفتر اسناد رسمی به 
ثبت برسد، سپس به دفتر ازدواجی که عقد کرده اند فرستاده 

شده تا در قسمت وقایع این ازدواج ثبت شود.
نیکو تصریح کرد: تنها روش قانونی که برای بخشش مهریه 
وجود دارد مراجعه خانم به دفتر ثبت اسناد رسمی است؛ 
برای این کار خانم به همراه مدارک هویتی، سند ازدواج و 

پدر خود باید به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و 
با توجه به شرایطی که دارد یک سند برای بخشش مهریه 

تنظیم و امضا کند.
بخشش مشروط مهریه در شرایطی خاص

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان بخشش مشروط 
مهر وجود دارد و در صورت تخطی از شرط، دوباره حق مهر 
یا  ابراء  می تواند  زن  کرد:  اظهار  خیر  یا  می شود  برقرار  زن 
بخشش مهریه را مشروط یا معلق بر تحقق امری قرار دهید 
و تا زمانی که شرط یا معلق علیه تحقق نیابد، ابراء یا بخشش 

مهریه نیز انجام نمی شود.
نیکو بیان کرد: اگر بخشش مهریه از سوی زن به صورت 
مشروط صورت بگیرد و زوج به شرط خود وفا نکند، چنانچه 
این  یا  نماید  اعتراف  خود(  وعده ی  )خلف  امر  این  به  زوج 
این مسأله  بر  )شاهد(  مثال  پسند  ادله ی محکمه  زوجه  که 
داشته باشد، می تواند با تقدیم دادخواست به محاکم قضایی 
دادگاه  از  را  سند  ابطال  و  کرده  مطالبه  را  خود  مهریه ی 

بخواهد.

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت وخیم شرایط کرونا در جنوب استان و بیان این وخامت از زبان مسئوالن؛

نیاز به همدلی و همکاری مردمی داریم

گزارش: عهدیه وفا

عادی انگاری و سهل انگاری مردم جنوب استان نسبت به 
همه گیری ویروس کرونا، شرایط را در این منطقه وخیم 
اوضاع  نباشد  مردم  همدلی  و  همکاری  اگر  و  است  کرده 

وخیم تر خواهد شد.
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گویند؛ روند 
ابتال در جنوب استان نگران کننده است و با استمرار بی 
منطقه  این  وضعیت  بهداشتی،  ضوابط  به  نسبت  توجهی 

نامطلوب خواهد شد.
اما موضوعی که این دغدغه ها را افزایش می دهد، عادی 
بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  کاهش  و  رفتارها  شدن 
کننده  تکمیل  که  بود  اخیر  هفته  چند  در  مردم  بین  در 
مسافرت،  جمعیت،  جابجایی  در  مردم  خطر  پر  رفتارهای 

تجمع و مراسم بدون رعایت موازین بهداشتی بود.
به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 
بر اساس گزارش های مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی 
استان کرمان، طی چند روز گذشته بیشترین تعداد فوتی 
زیر  کرمان  استان  جنوب  های  شهرستان  در  کرونا  های 
نفر  تا شش  پنج  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  مجموعه 

بوده است.
شرایط  اکنون  اینکه  بیان  با  خیرخواه  اصغر  علی  دکتر 
بحرانی را تجربه می کنیم و تعداد موارد بستری و فوتی 
رو به افزایش است، شرایط کرونا در جنوب استان کرمان 

را وخیم توصیف کرد و نسبت به این وخامت هشدار داد.
وی با اشاره به روند افزایشی آمار مبتالیان و فوتی ها در 

مناطق جنوبی استان کرمان افزود: در حال حاضر ظرفیت 
تخت های بیمارستانی جیرفت تکمیل شده است و ظرفیت 

اورژانس های تنفسی هم در حال تکمیل است. 
اینکه  بیان  با  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
نظیر  بیماران،  به  رسانی  خدمت  برای  الزم  تمهیدات 
افزایش تخت اندیشیده شده است، گفت: اما مردم باید به 
مسائلی مانند خستگی و کمبود کادر درمان توجه کرده و 
با حساسیت بیشتری پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
منزل  از  خروج  دفعات  تعداد  تا  خواست  مردم  از  وی 
در  حضور  و  ضروری  غیر  ترددهای  از  و  دهند  کاهش  را 
دورهمی های خانوادگی و تجمع ها در این روزهای سخت 

و بحرانی بپرهیزند.
کرونا و خستگی کادر درمان

از ابتدای شیوع کرونا، بیمارستان ها و مراکز درمانی به 
عنوان خط مقدم جبهه مقابله با کرونا بودند و پزشکان و 
را  تالش خود  تمام  بهداشت  عنوان سربازان  به  پرستاران 
کرده اند تا کمی از آالم و دردهای شهروندان رابکاهند. در 
از درمانگران، پزشکان و پرستاران جان  این میان بخشی 

خود را از دست داده اند.
کادر سالمت استان بیش از ۱8 ماه است که شبانه روز 
تنها  و  دارند  قرار  کرونا  بیماری  با  مقابله  مقدم  خط  در 
انتظارشان از مردم رعایت پروتکل های بهداشتی و مواجه 

نشدن با ویروس منحوس کروناست.
شهروندان باید بدانند که کرمان و یا هر شهرستان دیگر 
حد مشخصی ظرفیت  برای پذیرش و ارائه خدمات مراقبت 
و درمانی از بیماران دارد و خدای ناکرده ممکن است ادامه  
مدافعان  شرمندگی  موجب  شهروندان  برخی  توجهی  بی 
سالمت در برابر آنها شود. بیایید کمی به فکر کادر درمان 
باشیم و سهم اندک خود که همان رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی است را رعایت کنیم.

   عادی انگاری و سهل انگاری بعضی از مردم جنوب استان نسبت به همه گیری ویروس کرونا، 
همدلی  و  همکاری  اگر  و  است  ساخته  وخیم تر  منطقه  این  در  را  شرایط  مسئوالن؛  گفته  به 
مردم نباشد اوضاع وخیم تر نیز خواهد شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با 
بیان اینکه اکنون شرایط بحرانی را تجربه می کنیم و تعداد موارد بستری و فوتی رو به افزایش 
است، نسبت به این وخامت هشدار داد و از مردم تقاضا کرد که با همکاری خود در زمینه 
دستورالعمل های  و  گرفته  کار  به  را  خود  توان  کمال  منحوس  ویروس  این  کردن  ریشه کن 

بهداشتی را رعایت کنند و....

یادداشت: 
عشق با شعر 

و غزل کامل نشد

اینگونه  از حادثه است و  انسان بدون حرکت، خالی 
در پوچی و تباهی غرق می شود. حرکت های لبریز از 
انگیزه و هدف بی شک لطافت خاصی در خود داشته 
زندگی  بهترین  گرداند.  می  شیرین  را  انسان  طبع  و 
اهداف  به  رسیدن  برای  خالق  تکاپوی  همین  در  ها 
شکل می گیرد. هر چه آگاهی و اشتیاق بیشتر گردد 
هماهنگی بین گذشته و آینده افزون تر می گردد دقیقا 
سپری  از  لذت  شدن  بیشتر  و  آگاهی  افزایش  برای 
مختلف  علوم  و  دینی  های  قصه  در  احواالت  شدن 
بلکه  تا  است  شده  دانش  و  علم  افزایش  به  توصیه 
و  شود  تر  وسیع  بشر  شادکامی  و  موفقیت  ی  آستانه 
شوق مراحل بعدی زندگی در دل انسان زنده بماند به 
طور کلی وقتی رسیدن به برخی آرزوها دشوار به نظر 
می رسد نباید برای همیشه دست از آرزو برداشت چرا 
که آرزو حرکت و تالش را ایجاد کرده و بی حرکت 
و تالش از ارزش زندگی کاسته می شود. تالش های 
رو به هدف موجب می گردد که سطح اجتماعی فرد 
آرزو شخصیت  به  دستیابی  راستای  در  و  تعیین شده 
خاصی از خود به نمایش بگذارد اما حرکت نکردن و 
در جا زدن منجر به فروپاشی شخصیت شده و البته که 
تصویر زشتی از شخص در اجتماع به نمایش خواهد 

گذاشت.
 پدیده هایی که در طول مسیر ایجاد می شوند نمای 
زندگی و رفتار افراد را نشان می دهند و انسان را از 
از  را  زندگی  تا  کشند  می  بیرون  خاموشی  و  سیاهی 
ببیند. آرزوهای متوالی عالمت هایی  زاویه های تازه 
برای رسیدن به هدف هستند هدفی لبریز از سعادت و 
آرامش. برای رسیدن به هر یک از این عالمت ها باید 
به خود  امید و روشنایی حرکت کرد و  از  پر  با دلی 
مجال ایستادن و درنگ نداد. یادمان باشد که در هیچ 
سرزمینی زمان به انتظار ما نمانده است ما می دویم که 
برسیم. زمین رختخواب خوبی است  پایش  به خاک 
حرکت  باید  شدن  آدم  برای  نیست  پایدار  زمان  اما 

کرد.
در هیاهو زندگی باطل نشد

خاک با یک جا نشستن دل نشد 
انتظارت را اگر چه می کشم 
عشق با شعر و غزل کامل نشد

تست سریع کرونا 
در داروخانه ها به زودی 

عرضه خواهد شد 
رئیس سازمان غذا و دارو و در نامه ای به وزیر 
بهداشت از صدور مجوز این سازمان برای توزیع 
تست های سریع کرونا در داروخانه ها خبر داد. 
سریع  تست  میلیون   12 ماهانه  تواند  می  ایران 

تولید کند.
    تست سریع کرونا ابزاری است که در بسیاری 
از کشورهای جهان در دسترس عموم مردم قرار 
دارد و افراد می توانند با استفاده از تست سریع 
کرونا ، ابتالی خود به این بیماری را ظرف 30 
دقیقه تشخیص دهند. این در حالی است که از 
سال گذشته 11 شرکت ایرانی با ظرفیت تولید 
این  میلیون تست سریع کرونا مجوز تولید   12
تست ها را از سازمان غذا و دارو دریافت کرده 
اند، اما این شرکت ها مجوز عرضه تست سریع 
کرونا در داروخانه ها را نداشتند. حاال اما با نامه 
بهداشت  وزیر  به  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
زودی  به  ها  داروخانه  در  کرونا  سریع  تست 

عرضه خواهد شد.
به گزارش رکنا، رئیس سازمان غذا و دارو و 
در نامه ای به وزیر بهداشت از صدور مجوز این 
سازمان برای توزیع تست های سریع کرونا در 
داروخانه ها خبر داد. ایران می تواند ماهانه 12 

میلیون تست سریع تولید کند.

تو می آیی

تو می آیی
و آن کسی که نمی رود 

من هستم 
می آیی با دل دردمندت 

با دستاِن نوازش ات 
با آغوش گرِم 

همچون کبوتِر وحشی ات 
تو می توانی 

با یک پلک زدن
احساس هایت را نسبت به من خنجر کنی

حتا می توانی 
با نگاهت با زبانت با تن ات 

چنان دوستم بداری 
که گویی روح ات هم همین گونه است

می آیی 
و من راه رفتن را ُگم می کنم...

به قلم
مهناز سعید

به قلم
سامان 
ساردویی
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مسواک بعد صبحانه
 به دندان ها آسیب می زند

مسواکزدنبعدازصبحانهبهدندانهاآسیبمیرساند.
باشگاه پزشکی علمی گروه درمان و بهداشت حوزه خبرنگار گزارش به
در ویدئویی نشر با انگلیسی دندانپزشک پترسون، آنا جوان، خبرنگاران
اکانتتیکتاکخودادعاکردکهمسواکزدنبعدازصبحانهبهدندانها

آسیبمیرساند.
ایندندانپزشکدودلیلبرایاینادعایخودعنوانکرد:

ابتداهنگامصرفصبحانهمحیطدهانشمااسیدیمیشودوبنابراینمسواک
زدنبعدازصبحانهباعثپخششدناسیددردهانورویدندانهامیشود،
دوماینکهمسواکزدنقبلازصبحانهدندانهایشمارادربرابرهرآنچهکه

درطولروزخواهیدخورد،محافظتمیکند.
ازصرفصبحانهراعامل بعد ایندندانپزشک،مسواکزدن ایندیپندنت، 
ازبینرفتنمینایدندانمیداند؛واکنشهایعمومینسبتبهاینویدئوی

منتشرشدهازطرفایندندانپزشکمتفاوتبودهاست.

منع خوردن 10 غذا هنگام 
صبح برای حفظ سالمتی 

محققاندرجدیدترینمطالعاتخودبهایننتیجهدستیافتهاندکهمصرف
ازموادغذاییدرهنگامصبحمیتواندسالمتیبدنرادچاراختالل برخی

کند.
بهگزارشحوزهکلینیکگروهعلمیپزشکیباشگاهخبرنگارانجوان،به
نقلازایندیا،داشتنیکبرنامهسالمصبحگاهیبرایسالمومثبتماندنمهم
است،صبحانهبخشیازبرنامهصبحگاهیکهبارفعگرسنگیوتأمینانرژی
ازوجودمواد بهشماکمکمیکندروزخودراشروعکنید.گرچهمردم
غذاییکهنبایدآنهارادرصبحناشتامصرفکنندآگاهیندارند.اینغذاها
باعثبیحالیشماشدهووزنبدنراافزایشمیدهند.دراینمتنلیستی

ازموادغذاییوجودداردکهبایدازخوردنآنهادرصبحاجتنابکنید.
پنکیک و کلوچه ها

کافهوفستفودهایزنجیرهایزیادیبرایصبحانهاروپاییپنکیکوکلوچه
راپیشنهادمیدهندوتعدادافرادیکهبهجایصبحانههایسنتیاینگزینهها
راانتخابمیکنند،افزایشیافتهاست.پنکیکهاووافلهاحاویشیر،تخم
مرغ،آردوشکراست،اگرچهحاویپروتئیننیزهستند،اماوافلوپنکیکبا
استفادهازآردساختهمیشوندکهبهچاقیوتشدیدانسولینکمکمیکنند.

 گوجه فرنگی
تاننیک ناشتاتوصیهنمیشود،زیراحاویاسید خوردنگوجهفرنگیصبح

زیاداستکهباعثافزایشاسیدیتهمعدهومنجربهزخممعدهمیشود.
مربا

کودکانمعموالمرباروینانتسترادوستدارند،اماخوردنآنبهدلیل
کربوهیدراتهباالسالمنیست.مربایکصبحانهشیرینوپرکالریاست.به
جایمربا،سعیکنیدنانتستباتخممرغبخوریدوازگوشتهایفرآوری
شدهمانندسوسیسوکالباسخودداریوبهجاینانسفیدازنانچنددانه

استفادهکنید.
 آبمیوه

اگرمیخواهیدوزنخودراکاهشدهیدوازگرسنگیجلوگیریکنید،آب
میوههایسالمازگزینههایخوبومحبوبمحسوبمیشوند،گرچهباید
ازآبمیوههایبستهبندیشدهکهدرفروشگاههاوجوددارددوریکنید.
زیاد قند هستند. بیشتری قند و آبمیوه کمی مقدار حاوی آنها از بسیاری
میتواندحطرابتالبهدیابتنوع۲،چاقیوسایربیماریهاراافزایشدهد.

غالت صبحانه
بسیاریازماغالتصبحانهرابهدلیلمناسببودندرصبحمصرفمیکنیم
و شکر مصنوعی، رنگ زیادی مقدار با شده فرآوری محصوالت این که
کمیغالتاستوبسیاریازاینمحصوالتدارایمقادیرزیادیقندهستند
وممکناستخطربیماریهایقلبی،چاقیوسایرمواردبهداشتیراافزایش

دهند.
نوشیدنی های گازدار

نوشیدننوشیدنیهایگازداردرصبحبسیارمضراست.ایننوشیدنیهاخون
رسانیبهمعدهراکاهشدادهوبهغشاهایمخاطیآسیبمیرساندکهمنجر

بههضمنامناسبیاکندمیشود.
تنقالت

اماچندانسالم بهعنوانصبحانهفروختهمیشوند، تنقالب از گرچهبرخی
نیستند،بسیاریازآنهاحاویمقادیرزیادیقند،عسلوشربتذرتهستند.
و معموالچیپسشکالت میشوند درصبحانهمصرف که تنقالی محتوای

سایرطعمدهندههاهستندکهفاقدفیبروپروتئینخواهندبود.
 ماست شیرین

خوردنماستبامیوههایتازهیکیازصبحانههایسالماست،اماوقتیآنرا
ازفروشگاهخریداریمیکنید،معموالًحاویموادنگهدارنده،طعممصنوعی
ومعموالًسرشارازقنداست.سعیکنیدماستیونانیهمراهبامیوههایتازه

داشتهباشید.
سبزیجات خام

سبزیجاتبرایسالمتیمفیدهستندخوردنآندرصبحناشتامنجربهدرد
معدهشود.اسیدآمینهموجوددرسبزیجاتمیتواندباعثنفخشکمودل
دردشود.سبزیجاتخامهمچنینمیتواندمخاطمعدهشماراتحریککند.

اسموتی ها
اسموتیهایخریداریشدهازفروشگاهآنطورکهفکرمیکنیدسالمنیستند.
آنهاحاویشیریابستنیپرچربیوقندزیادیهستندبنابراینتوصیهمیشود

اسموتیخودرابااستفادهازماستیونانیومیوههایتازهتهیهکنید.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از یک فقدان در استان کرمان که منجر به آسیب پذیر بودن مشاغل خرد شده است؛

مشاغلخردوخانگیدرکرمانحمایتنمیشوند!

گزارشی از سرگردانی مردم در كوچه پس كوچه های اطراف بیمارستان ها و داروخانه ها برای تهیه دارو؛

از کمبود دارو و سرم تا ورود دالالن به بازار دارو
شیوع کرونا و ابتالی مردم به این بیماری به روزهای اوج خود رسیده 
ها  بیمارستان  بیشتر  ظرفیت  که  دارد  قرار  شرایطی  در  کشور  و 
تکمیل شده است. از سوی دیگر کمبود دارو و سرم مشکالت را دو 
چندان کرده و مردم در کوچه پس کوچه های اطراف بیمارستان و 

داروخانه به دنبال دارو و سرم سرگردان اند.
اوج  به روزهای  بیماری کووید ۱۹  به  ابتالی مردم  و  شیوع کرونا 
از مرز ۴۰  این بیماری  خود رسیده است، تعداد مبتالیان روزانه  
هزار نفر گذشته و تعداد جان باختگان آن مرز ۵۸۰ نفر را رد کرده و 
آمارهای غیر رسمی از مرگ های چهار رقمی روزانه خبر می دهند. 
از استان های مختلف خبرهای نگران کننده ای به گوش می رسد، 
بیمارستانها پر شده اند و در برخی مراکز بیماران را در راهرو و سالن 
های مختلف می خوابانند یا بیمارستان صحرایی تاسیس می کنند. 
کند،  رسیدگی  بیماران  این  به  بتواند  اینکه  برای  بهداشت  وزارت 
اعالم کرده، بیماران کرونایی در اولویت بستری هستند و بیماران 
غیر اورژانسی فعال پذیرش نشوند و از طرف دیگر بیماران کرونایی 
که وضعیت وخیم ندارند، فقط رمدسیویر بگیرند و به خانه بروند 

زیرا جایی برای بستری آنها وجود ندارد.
وزارت بهداشت همزمان با این دستورالعمل جدید، پروتکل توزیع 
به گفته دکتر »علی فاطمی«،  رمدسیویر را هم تغییر داده است. 
نایب رییس انجمن داروسازان، داروی تزریقی رمدسیویر که قبال در 
بیمارستان به بیماران تزریق می شد اکنون با دستورالعمل جدید 
در سرم بیماران تزریق می شود به همین علت یکباره مصرف سرم 
نیز افزایش یافته و با کمبود مواجه شده است به خصوص اینکه این 
دارو عالوه بر بیماران بستری برای مبتالیان سرپایی نیز استفاده می 
شود و البته همزمان تولید بزرگترین تولید کننده سرم در کشور نیز 

متوقف شده است.
گفت:  ایرنا  با  گو  و  در گفت  ایران  داروسازان  انجمن  رییس  نایب 
کمبودهای دارویی وجود دارد، اقالم دچار کمبود هم زیاد هستند. 
گر چه گفته می شود به خاطر تحریم هاست اما وقتی ریشه یابی 
می کنیم. خیلی وقت ها علت آن سوء مدیریت است. در مورد خیلی 
از کاالها متولی تامین کاال وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در 
مورد برخی اقالم غذایی هم وزارت جهاد کشاورزی مسوول است 
اما در مورد دارو و کاالهای سالمت، وزارت بهداشت متولی تامین 
است و متاسفانه در شرایطی قرار داریم که مردم در مورد بسیاری 
از ساده ترین اقالم و داروها با کمبود مواجه هستند. علت آن هم 
این است که در وزارت بهداشت از ماه ها پیش، پیش بینی های 

الزم انجام نشد.
از داروهای معمولی مثل داروهای اعصاب،  افزود: بسیاری  فاطمی 
اند. وقتی به علت  نایاب شده  تشنجی، گوارشی، آنتی بیوتیک ها 
این مساله نگاه می کنیم می بینیم واقعا سوء مدیریت در بروز این 
مساله نقش داشته است. اکنون هم با کمبود شدید سرم ها مواجه 

شده ایم.
این  از  یکی  داریم.  سازی  سرم  کارخانه  پنج  کشور  در  گفت:  وی 
تامین می کرد  را  ایران  بازار  نیاز  شرکت ها که حدود ۴۰ درصد 
بنا به دالیلی تولید خود را از اردیبهشت امسال متوقف کرد. این 
شرکت از سال قبل و دی ۹۹ برنامه خود برای توقف تولید را به 
سازمان غذا و دارو اعالم کرده بود. وزارت بهداشت فرصت داشت که 
با واردات سرم جلوی کمبود را بگیرد اما نه تنها این کار انجام نشد 
بلکه با تغییر پروتکل تزریق رمدسیویر از تزریق مستقیم به تزریق 

سرمی بر کمبود سرم در بازار دامن زد.
مواجه  کرونا  گیری  همه  با  که  بحرانی  شرایط  این  در  گفت:  وی 
هستیم نباید اجازه توقف تولید به این شرکت سرم سازی داده می 
شد. اگر کیفیت تولیدات این شرکت مشکل داشته، این مشکل آن 
قدر حاد نبوده که خط تولید متوقف شود و در این شرایط بحرانی 
کشور را دچار کمبود کند، وقتی کشور در شرایط شبه جنگی قرار 
دهند،  می  دست  از  کرونا  با  مواجهه  در  را  جانشان  مردم  و  دارد 
تصمیم گیری ها باید با آینده نگری بیشتری انجام شود. در شرایط 

عادی می شود به بهبود کیفیت تولید هم فکر کرد اما اکنون در 
زمانی به سر می بریم که مردم دسته دسته به خاطر ابتال به کرونا 

جانشان را از دست می دهند و به دارو و سرم نیاز دارند.
فاطمی ادامه داد: مساله کمبود سرم در کشور در زمانی رخ داد که 
تغییر داد و  را  تزریق رمدسیویر  پروتکل  بهداشت  همزمان وزارت 
به علت کمبود تخت بیمارستانی اعالم کرد این دارو برای بیماران 
سرپایی هم تجویز و از طریق سرم به بیماران تزریق شود، دارویی 
که به علت مواجهه با پیک جدید کرونا مصرف آن باال رفته و خود 
این  باید  بهداشت  وزارت  داد.  افزایش  نیز  را  به خود مصرف سرم 
وضعیت را پیش بینی و به میزان نیاز سرم وارد می کرد، اما نه تنها 
این کار انجام نشد بلکه در پروتکل جدید تزریق رمدسیویر برای 
بیماران کرونا این دارو که قبال فقط بیمارستانی بود در کلینیک ها 
و مراکز سرپایی هم در اختیاران بیماران قرار گرفت و مصرف آن 

چهار برابر شد.
رمدسیویر  داروی  تهیه  برای  مردم  که  شرایط  این  در  گفت:  وی 
و  ها  بیمارستان  اطراف  در  ای دالل  رنج هستند، عده  در  و سرم 
درمانگاه ها قدم می زنند و به مردم می گویند رمدسیویر و سرم 
دارند و این اقالم را با قیمت های چند برابری به مردم می فروشند. 
اگر ریشه های داللی خشکانده می شد، کمبودی وجود نداشت، اگر 
به موقع نیاز کشور به این داروها و اقالم تامین می شد، کمبودی 

ایجاد نمی شد و بازار داللی به وجود نمی آمد.
وی گفت: اکنون در مورد داروهای کرونا کمبود جدی وجود دارد، 
همه  به  ورود  و  دارند  کمبود  همه  اکتمرا  فاویپیراویر،  رمدسیویر، 
گیری دلتا در کشور و افزایش ناگهانی بیماران این کمبود تشدید 
اما  نشد  بینی  پیش  شدت  این  به  وضعیت  این  شاید  است.  شده 
همه کشورها برای داروهای حیاتی و استراتژیک از قبل برای موارد 
بحرانی مثل جنگ ذخیره سازی می کنند و حتی اگر این داروها در 
انبارها بمانند، تاریخ مصرفشان هم بگذرد و دور ریخته شوند، ضرر 
آن کمتر از این است که بیمارانی به علت نبود دارو از بین بروند. 
این مسایل را بیان می کنیم تا تکرار نشود اما متاسفانه با آزمون 
و خطا و تکرار اشتباهات مواجه هستیم. اشتباه ها بارها تکرار می 
شود. چرا نهادهای نظارتی مثل مجلس و قوه قضاییه به این مسایل 

رسیدگی نمی کنند.
به گفته یکی از همین مسئوالن، داروی رمدسیویر کمبود ندارد و 
به میزان زیادی در انبارهای شرکت های تولید کننده وجود دارد، 
مساله این است که شرکت ها برای فروش این دارو پول نقد می 
کنند،  نمی  حمایت  نیز  ها  بیمه  ندارند،  ها  بیمارستان  و  خواهند 
بسیاری از بیماران هم توان پرداخت این هزینه را ندارند. یک نمونه 
دیگر آن داروی اکتمراست که برای بیماران حاد کرونا استفاده می 
شود و یک دوره چهار ُدزی آن برای هر بیمار ۱۰ میلیون تومان آب 

می خورد، آیا همه بیماران توان پرداخت چنین هزینه ای دارند؟
داروهای  کنندگان  تولید  سندیکای  رییس  عبدزاده«،  »محمد 
سهم  درصد   ۳۵ حدود  گفت:  ایرنا  به  زمینه  این  در  نیز  انسانی 
تولید سرم در کشور مربوط به شرکت شهید قاضی در تبریز بود. 
این شرکت مشکالت فنی مختلفی داشت. از چندسال قبل دنبال 
بازسازی خط تولید بود تا اینکه سرانجام سازمان غذا و دارو پارسال 
با توقف تولید و بازسازی آن موافقت کرد. بنابراین تولید این شرکت 
از اردیبهشت متوقف شود تا مرداد ماه این توقف ادامه دارد. قرار 

است از اوایل شهریور دوباره تولید این شرکت از سر گرفته شود.
تولید ماهانه ۱۱.۵ میلیون سرم در کشور

عبدزاده افزود: در واقع این شرکت بزرگ تولید کننده سرم حدود 
پنچ ماه از چرخه تولید خارج شد. البته چهار شرکت دیگر شامل 
هم  تزریقی  های  فرآورده  شرکت  سرم  شیراز  ثامن،  داروپخش، 
را در کشور  انواع سرم)  قندی، نمکی، شست و شو(  هستند که 
تولید می کنند. این چهار شرکت اکنون ماهانه ۱۱.۵ میلیون سرم 
تولید می کنند. نیاز کشور در سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن سرم 
شست و شو ماهانه حدود ۱۲ میلیون سرم است و با احتساب سرم 
شست و شو که ماهانه حدود ۱.۵ مصرف دارد، نیاز ماهانه کشور 

حدود ۱۳ میلیون سرم در ماه است.
توان  حداکثر  از  دارو  و  غذا  سازمان  مسئوالن  کرد:  تصریح  وی 
شرکت های تولید کننده سرم خبر دارند و می دانند که این چهار 
شرکت که اکنون خط تولید آنها فعال است، به صورت سه شیفت 
کار می کنند و حداکثر توان تولید آنها همین ۱۱.۵ میلیون سرم 
وقتی می خواهیم یک شرکت  که  است  این  مساله  است.  ماه  در 
را از مدار تولید خارج کنیم باید مقدار قابل توجهی ذخیره ایجاد 
می کردیم که دچار کمبود ناگهانی نشویم، باید در بیمارستان ها 
و مراکز جامع کرونا، سرم به اندازه الزم در انبار ها ذخیره می شد. 
امکان ذخیره سازی سرم تا قبل از توقف تولید سرم سازی شهید 
قاضی تبریز وجود داشت اما این کار انجام نشد. در عین حال آمار 
کرونا هم باال رفت و اکنون هم با توجه به تجمعاتی که وجود دارد 
بینی  پیش  به سرم  نیاز  افزایش  و  مبتالیان  آمار  افزایش  احتمال 

می شود.
نظر  به  گفت:  انسانی  داروهای  کنندگان  تولید  سندیکای  رییس 
من بخش مهمی از این مشکل، ناشی از سوء مدیریت است. البته 
میلیون   ۴۰ واردات حدود  برای  گذشته  سال  دارو  و  غذا  سازمان 
سرم فراخوان داد اما برخی شرکت های تولید کننده نامه نوشتند 
تولید  های  از شرکت  یکی  قرار شد  نهایت  در  کردند.  مخالفت  و 
کننده، ۱۰ میلیون سرم از هند وارد کند، ثبت سفارش هم انجام 
شد. اما شرکت هندی سرم را به ایران نداد و به همین علت دچار 

کمبود شدیم.
عبدزاده درباره تامین داروی رمدسیویر برای بیماران کرونا نیز گفت: 
بر اساس اطالعاتی که در اختیار داریم، تولید این دارو در کشور 
البته چند داروخانه  توزیع آن  باشد.  نباید کمبودی  و  کافی است 
خاص مرکزی انجام می شود. این داروخانه ها نیز به صورت چند 
شیفته مشغول توزیع دارو هستند، هم اکنون بیش از سه کارخانه 
داروسازی در ایران رمدسیویر تولید می کنند. ضمن اینکه اجازه 
واردات این دارو نیز داده شده است، بنابراین با وجود افزایش چهار 

برابری مصرف رمدسیویر کمبود نداریم.
اگر  افزود:  انسانی  داروهای  کنندگان  تولید  سندیکای  رییس 
و  تولیدکنندگان  بگوییم،  باید  کنیم،  قضاوت  منصفانه  بخواهیم 
تامین کنندگان دارو و حتی سازمان غذا و دارو همه تالش خود 
میزان  اما  اند  داده  انجام  و سرم  دارویی  اقالم  این  تامین  برای  را 
مبتالیان به شدت باال رفته است و به نظر می رسد، ضعف کار در 
اقدامات بهداشتی و پیشگیری از ابتالی مردم به این بیماری است 
و اگر در این زمینه بهتر عمل می شد با این موج شدید بیماری، 
پر شدن تخت های بیمارستانی و کمبود دارو و سرم مواجه نمی 

شدیم.

اسماعیلی،  آقای  که  خواندیم  خبرها  در  گذشته  هفته 
ای  نکته  به  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  مدیرکل 
اشاره کرد که مورد توجه رسانه های منتقد قرار گرفت. 
دریافت  امکان  به  اشاره  با  خود  خبری  نشست  در  وی 
تسهیالت برای مشاغلی که به دلیل کرونا متضرر شده 
اند، گفت: »افرادی که سرپرست خانواده و زیر نظر کمیته 
امداد یا بهزیستی هستند می توانند از اعتبارات آن سازمان 
استفاده کنند و از طریق آنها تسهیالت پرداخت بشود که 
را  وام  بدون ضامن  می توانند  و  است  آسان تر  آن  مسیر 
دریافت کنند« این نکات مثبت به نظر می رسد، اما این 
مقام مسئول در ادامه به موضوعی اشاره کرد که متاسفانه 
مجددا به کاهلی های مسئوالن کرمانی اشاره دارد. وی 
افرادی که از  در ادامه سخنانش می گوید: »برای سایر 
طریق اداره کار به بانک ها معرفی می شوند و هیچ ضامنی 
ندارند متأسفانه هنوز تمهیداتی اتخاذ نشده است و هیچ 

صندوق ضمانت وامی برای مشاغل خانگی و افرادی که 
البته در سال ۹۸ این  هیچ ضامنی ندارند، وجود ندارد. 
موضوع بررسی شد اما با عوض شدن مسئوالن دیگر این 

موضوع پیگیری نشد.«
باید گفت که مایه تاسف است در استانی که به صنایع 
دستی خود می بالد و در بسیاری از نقاط محروم، مردم 
به ساخت صنایع دستی تشویق شده اند، هیچ حمایتی 
برای این افراد در نظر گرفته نشده است. مسئوالن عزیز 

که هر روز با آمارهای نجومی اعالم می کنند که فالن 
مقدار اعتبار به تسهیالت مربوط به صدمه دیدگان کرونا 
اختصاص داده شده است تا به حال از خود نمی پرسند 
وام  دریافت  برای  اگر ضامن  و خانگی  که مشاغل خرد 
داشتند که دیگر اصال نیازمند این وام ها نمی شدند.در 
بگوییم  است که  بهتر  یا  و  زمینه مشاغل خرد، خانگی 
آسیب پذیر این نکته همواره وجود دارد که این افراد مورد 
حمایت نهاد و یا اشخاص خاصی نیستند و به همین دلیل 

است که آسیب پذیر می باشند. بنابراین اختصاص وام و 
پرکردن دهان مردم با آمارها و ارقام تسهیالتی که توان 

دریافت آن را ندارند به چه درد مردم می خورد؟
 بانوی سرپرست خانواری که هیچ حامی ندارد و به دلیل 
غرور مثبتی که داردتحت پوشش هیچ نهادی نیست را 
چگونه می خواهید مجبور کنید که چندین ضامن برای 
وام پیدا کند. تفکر و تصور شما مسئوالن کرمانی اینگونه 
بسیار می شنویم  اخیر  ما در طول چند دهه  است که 
که برخی اعتبارات به پایتخت برگشت داده می شود و 
در  کنند.  می  تاسف  ابراز  ها  برگشت  این  از  استانداران 
حالی که برخی استان ها با راه اندازی صندوق ضمانت، 
برای مشاغل خرد امکان دریافت وام بدون ضامن را فراهم 
اصفهان،  و  فارس  استان  که  است  اینگونه  اند.  ساخته 
تفاوت قابل توجهی با استان کرمان دارند. اینکه بعضی 
از مسئوالن استانی، کرمان را با دیگر استان ها مقایسه 
می کنند و ابراز تاسف دارند، بهتر است نگاهی به عملکرد 
چندساله خود نیز داشته باشند. در چنین شرایطی نمی 
توانیم از خود بپرسیم که چرا صنایع دستی ما رشد نمی 
کند و چرا استان های مجاور، صنایع دستی ما را بهتر از 
خود ما تولید و صادر می کنند. بهتر است اندکی توجه به 
خود و زحماتی که بر خود روا می داریم داشته باشیم تا 

پی به این عقب ماندگی ببریم.

یک شرکت مهندسین مشاور جهت تیم نظارت کارگاهی خود در یک 
پروژه صنعتی در استان کرمان نیاز به استخدام نفرات زیر با تجربه الزم در 

پروژه های صنعتی دارد: 
۱- لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک با سابقه حداقل ۱۵ سال 

۲- لیسانس یا فوق لیسانس برق با سابقه حداقل ۱۵ سال 
۳- لیسانس یا فوق لیسانس صنایع با سابقه حداقل ۱۰ سال 
تسلط به نرم افزارهای مرتبط و زبان انگلیسی الزامی می باشد.

واجدین شرایط لطفا ظرف یک هفته خالصه مشخصات تحصیلی و شغلی 
خود را به آدرس الکترونیکی

 employment.co۹۰@gmail.com
ارسال نمایند.

آگهی استخدام 
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