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کننده 33 درصد رسیده است؛ که به عدد نگران  گزارش »کرمان امروز« از میانگین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان 

کاهش میزان رعایت پروتکل ها و افزایش احتمال پیک ششم

متن کامل در صفحه چهارم

  آمار کرونا نشان می دهد وضعیت استان کرمان چندان رضایت بخش نیست و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی پایین و حدود 33 درصد است! بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این استان 17 نفر دیگر تسلیم کرونا و 115 نفر نیز مبتال شدند. این اعداد به ما می گویند که باید همچنان شیوه نامه ها را رعایت کنیم، بیشتر ماسک بزنیم، 
به اماکن شلوغ نرویم و در دورهمی های خانوادگی جان خود را به خطر نیندازیم، زیرا به گفته سازمان جهانی بهداشت احتمال جان گرفتن دوباره کرونا با یک سویه جدید بسیار ممکن است 

و باید بسیار مراقب بود و....
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گزارش »کرمان امروز« از وضعیت حادثه خیز بودن برخی 
معابر شهر کرمان که متاسفانه مورد توجه مدیران شهری و ترافیکی قرار نمی گیرد؛ 

نقاط حادثه خیز خیابان های کرمان را دریابید
متن کامل در صفحه چهارم
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اخبار استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
حضوری  بازگشایی  الزامات  از  یکی  گفت: 
کادر  برای  که  است  واکسیناسیون  مدارس، 
زیادی  حجم  در  سرویس  رانندگان  و  مدارس 
انجام شده و درخواست داریم کسانی که موفق 
به دریافت واکسن نشده، مراجعه کنند. ضمن 
اینکه واکسیناسیون دانش آموزان به زودی آغاز 
شده،  گرفته  نظر  در  واکسن  نوع  و  شود  می 

سینوفارم و پاستور است.
گفت  برنامه  در  زاده  صافی  حسین  دکتر 
کرمان  استانی  شبکه  خبری  ویژه  گوی  و 
یکی  کرد:  بیان  کرونا  واکسیناسیون  درباره 
مقابل  در  اساسی  و  مهم  بسیار  راهکارهای  از 
کرونا ایمن سازی در جامعه و مهم ترین مساله 
واکسن است که از زمان شروع در استان روند 
درصد   ۵۰ از  بیش  امروز  تا  و  داشتیم  خوبی 
دریافت  شرایط  واجد  سال   ۱۸ باالی  جمعیت 
واکسن دوز اول را دریافت و ۲۵ درصد هر دو 

دوز را تزریق کرده اند.

بیان  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
انجام  در  خوب  های  استان  جزو  کرمان  کرد: 
واکسیناسیون است و در حال حاضر از متوسط 
محدودیتی  و  هستیم  باالتر  خیلی  کشوری 
بابت  نگرانی  و  نیست  واکسن  دریافت  در 
برای  کافی  اندازه  به  و  نداریم  واکسن  تامین 
واکسن  دوم  حتی  و  اول  نوبت  واکسیناسیون 

تامین شده است.
افزود:  باردار  مادران  واکسیناسیون  درباره  وی 
ابتالی این گروه به کرونا تفاوت چندانی با افراد 
عادی در میزان شیوع ندارد اما شدت بیماری 
در این عزیزان بیشتر است و می تواند موجب 
مسائل متعددی برای خودشان و جنین شود که 

موجب نگرانی است.
گذشته  های  ماه  در  کرد:  تصریح  زاده  صافی 
شاهد مشکالت عدیده ای در کشور برای مادران 
یک  از  افراد  این  واکسیناسیون  و  بودیم  باردار 
ماه قبل در دستور کار قرار گرفته و شناسایی 
اما به رغم  انجام است  اند و کار در حال  شده 

است،  گروه  این  واکسیناسیون  در  که  تاکیدی 
و  نکرده  رعایت  همکاران  از  ای  عده  متاسفانه 
می  صورت  علمی  مسائل  خالف  هایی  توصیه 
داریم  درخواست  زنان  متخصصان  از  لذا  گیرد 
داشته  باردار  مادران  برای  علمی  راهنمایی 
باشند؛ در حال حاضر مستندی وجود ندارد که 
منع واکسن مادران باردار را مطرح کرده باشد 
و درخواست داریم متخصصان زنان و زایمان و 
گروه های درگیر مراقبت از این افراد، آنها را به 

سمت مراکز واکسیناسیون هدایت کنند.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه کدام واکسن کرونا 
بهتر است؟ بیان کرد: بیشتر واکسن های توزیع 
آسترازنکا  نوع سینوفارم،  از  شده در کشورمان 
و برکت است و فرقی بین آنها قائل نیستیم و 
بارها تاکید کردیم مردم فرصت دریافت واکسن 
را به تعویق نیندازند تا واکسن خاص بیاید و در 
اولین فرصت براساس گروه سنی و شغلی برای 

دریافت واکسن اقدام کنند.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

می  نزدیک  سرما  فصل  به  داریم  کرد:  تاکید 
شویم و شرایط ما متفاوت خواهد بود و در محل 
سکونت و اشتغال درب ها بسته و تهویه هوا به 
حداقل می رسد که می تواند گسترش ویروس 
را بیشتر کند لذا واکسیناسیون کمک می کند 

جلوی چرخه انتقال را بگیریم.
وی افزود: توزیع واکسن ها متناسب با واردات 
وارد  سینوفارم  ای  عمده  اکنون حجم  و  است 
شده و هر واکسنی باشد در اختیار مردم قرار 
دوز  باشد  ای  گونه  به  توزیع  باید  و  دهیم  می 

دوم هم ارائه شود.
صافی زاده اظهار کرد: یکی از الزامات بازگشایی 
حضوری مدارس، واکسیناسیون است که برای 
حجم  در  سرویس  رانندگان  و  مدارس  کادر 
کسانی  داریم  درخواست  و  شده  انجام  زیادی 
مراجعه  نشده،  واکسن  دریافت  به  موفق  که 
کنند. ضمن اینکه واکسیناسیون دانش آموزان 
به زودی آغاز می شود و واکسن در نظر گرفته 

شده، سینوفارم و پاستور است.

تالش  با  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
باند  یک  فرماندهی  این   ۱۹ کالنتری  ماموران 
دسته  از  استفاده  سوء  و  میلیاردی  کالهبرداری 

چک های سرقتی منهدم شد.
سرهنگ مهدی پورامینائی فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمان گفت: طی آبان ماه سال ۹۹ در پی طرح شکایت 
خودروی  دستگاه  یک  سرقت  بر  مبنی  شهروند  یک 
مزدا، خودروی مسروقه طی همان روز توسط ماموران 
کالنتری ۱۹ کرمان کشف، اما مشخص شد محتویات 
به سرقت  قبیل یک دسته چک  از  این خودرو  داخل 
رفته اند. او افزود: در همین رابطه مالک این خودرو طی 

سال ۱۴۰۰ از انجام چندین مورد کالهبرداری از طریق 
گردش چک های مربوط به دسته چک سرقتی خود با 
زیادی  تعداد  خرید  بابت  بابل  شهر  در  فردی  امضای 
گزارش  با  و  مطلع  خانگی  لوازم  برخی  و  همراه  تلفن 
این مورد به پلیس، پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.
او با اشاره به آغاز تحقیقات پلیس در رابطه با این پرونده 
افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد فرد یا افراد 
کالهبردار از طریق ۳۷ برگه چک از چک های سرقتی، 
از شهروندان کالهبرداری کرده اند و در ادامه نیز یک 
خانم با مراجعه به کالنتری ۱۹ از اغفالش توسط فردی 
ناشناس با جعل شناسنامه وی و دریافت ۲ جلد دسته 

چک سفید امضا به بهانه تجارت شکایتی طرح کرد که 
بررسی های بعدی نشان داد این مورد هم بی ارتباط با 

عامالن کالهبرداری با چک های سرقتی نیست.
با  ماموران  ادامه  در  کرد:  تصریح  پورامینائی  سرهنگ 
یک  پلیسی  جوئی های  پی  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام 
شناسائی  را  کالهبرداری ها  این  با  مرتبط  نفره   ۴ باند 
باند  این  اعضای  شدند  متوجه  بعدی  تحقیقات  در  و 
آخرین کالهبرداری خود را در استان خراسان رضوی 
انجام داده  بابت خرید یک دستگاه خودروی لکسوس 
اند که با تالش پلیس اعضای این باند که یکی از آن ها 
یک خانم بود طی چند عملیات جداگانه توسط ماموران 

کالنتری ۱۹ دستگیر شدند.
شد  مشخص  تکمیلی  بازجویی های  در  کرد:  بیان  او 
به  اقدام  از خریدن دسته چک سرقتی  افراد پس  این 
فریب و کالهبرداری از شهروندان در استان های کرمان، 
خراسان رضوی، مازندران و استان مرکزی کرده اند که 

تحقیقات تکمیلی از این متهمان ادامه دارد.
بهتر که  انتظامی شهرستان کرمان گفت: چه  فرمانده 
در نگهداری مدارک و اسناد شخصی به خصوص دسته 
باشیم  بیشتری داشته  بهادار دقت  اوراق  چک و دیگر 
و موارد مشکوک در هر زمینه را نیز به پلیس گزارش 

کنیم.

آغاز واکسیناسیون دانش آموزان کرمانی؛

نوع واکسن در نظر گرفته شده، سینوفارم و پاستور است

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان :

یک باندکالهبرداری میلیاردی و سوء استفاده از دسته چک های سرقتی در کرمان منهدم شد

خبر
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 اجازه تکرار جریان دولت 

احمدی نژاد را در کرمان نخواهیم داد

کرمان- بامری )خبرنگار کرمان امروز(: دکترمحمدرضا پورابراهیمی،رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری عصر روز شنبه با اصحاب 
وارد فضای جدیدی  با تشکیل دولت سیزدهم  مطبوعات عنوان کرد: 
شده و انتظارات جامعه از این دولت به دلیل ویژگی و گفتمان تا حد 
زیادی متفاوت از دولت های قبل است و این ویژگی ها همسو با مجلس 

نیز هست.
در  مردم  مطالبه  ترین  اصلی  و  اولین  اینکه  به  اشاره  با  پورابراهیمی 
حوزه مسائل معیشتی و اقتصادی است، گفت : رفتار و تصمیم گیری 
در دولت سیزدهم باید تاحدی متفاوت باشد باید با همان دیدگاهی 
همین  دولت  این  های  اولویت  و  برود  پیش  است،  کرده  مطرح  که 

مساله باشد.
وی افزود: با توجه به پشت سر گذاشتن پیک های متعدد، کرمان جزو 
استان های پرخطر بود که توانستیم پیک ها را پشت سر بگذاریم و 
سن واکسیناسیون در استان کاهش یافت تا سریع تر موضوع پیگیری 
با روند فعلی تزریقات پیش بینی می شود که نوبت  شود.همچنین  
دوم واکسیناسیون تاپایان آبانماه درجامعه هدف استان کرمان تکمیل 
شود. از جمعیت دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفری باالی ۱۸ سال واجد 
شرایط دریافت واکسن کرونا در استان کرمان، یک میلیون و ۱۷ هزار 
نفر یعنی حدود ۵۰ درصد دوز اول واکسن را دریافت کرده اند که جزو 
رکوردها در کشور است و نزدیک به ۵۲۰ هزار نفر معادل ۲۵ درصد از 

جمعیت هدف دوز دوم را دریافت کرده اند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: در زمینه اشتغال خانگی برای هر 
گرفتیم  نظر  در  الحسنه  قرض  تسهیالت  تومان  میلیون  یکصد  شغل 
وسه هزار شغل خرد و خانگی از محل منابع یاد شده، سهمیه شهر 
به هر کس در چارچوب  اعتبار  این  پرداخت  آمادگی  و  کرمان است 

ضوابط تسهیالت خوداشتغالی وجود دارد.
پورابراهیمی در مورد شایعات انتخاب استاندار در کرمان عنوان کردبا 
داریم،  رهبری  امین  عنوان  به  کشور  وزیر  به  که  اعتمادی  به  توجه 
هرکس را استاندار کرمان انتخاب کنند، حتما حمایت می کنیم؛ من 
از مردم رای گرفته ام برای مردم کار کنم و از هر کس از هر گروه 
این  و  استفاده می کنم  باشد،  استان ظرفیت کار داشته  سیاسی در 
دولت  به  رهبری  معظم  مقام  پیام  ما.  مشی  نه  است  رهبری  مشی 
سیزدهم این است از هر گروه سیاسی که ظرفیت دارد، استفاده کنید. 
همچنین سهم هرکس به اندازه ماموریتش در حوزه خودش است و 

اجازه تکرار جریان دولت احمدی نژاد را در کرمان نخواهیم داد.
با اشاره به سفر اخیر رییس  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
جمهوری کشورمان به تاجیکستان تاکید کرد:ایران اصلی ترین کانال 
برای ترانزیت کشورها در منطقه محسوب می شود ویکی از ظرفیت 
شانگهای،  های  همکاری  سازمان  اقتصادی  بخش  با  مرتبط  های 
ترانزیت است. استان کرمان در این تحوالت اقتصادی و سند همکاری 

ایران و چین تغییر خواهد کرد.

درگیری شبانه پلیس با قاچاقچی مسلح؛

بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر 

در شهداد کشف شد

از کشف  انتظامی کرمان  فرماندهی  ابوذر  قرارگاه عملیاتی  سرپرست 
عملیات  مسلح طی  قاچاقچی  یک  هالکت  و  تریاک  گرم  کیلو   ۲۸۴

ماموران یگان تکاوری "شهداد" خبر داد.
ابوذر فرماندهی  قرارگاه عملیاتی  سرهنگ مهدی توسنگ، سرپرست 
خواجویی  شهید  رزمی  دسته  ماموران  گفت:  کرمان  استان  انتظامی 
بهرامجرد که تحت مدیریت یگان تکاوری ۱۲۴ شهداد اجرای ماموریت 
می کنند با انجام اقدامات اطالعاتی از عبور یک دستگاه خودروی پژو 
۴۰۵ حامل موادمخدر از طریق مسیر های خاکی محدوده محور"راین-

کرمان"مطلع شدند.
دره  محدوده  در  شبانه  استقرار  با  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  او 
"قروئیه" به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و به آن دستور 
فرار  به سمت ماموران قصد  تیراندازی  با  راننده آن  اما  ایست دادند، 
داشت که با سرعت عمل و آتش پرحجم ماموران پس از طی مسافتی 

کوتاه از حرکت باز ایستاد.
این  درون  از  ماموران  کرد:  تصریح  ابوذر  عملیاتی  قرارگاه  سرپرست 
خودرو ۲۸۴ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک به همراه یک قبضه سالح کالش 
و مقادیری مهمات کشف کردند و در ادامه طی بررسی محل درگیری 
متوجه شدند سرنشین مسلح این خودرو نیز به هالکت رسیده و در 

انتقال این حجم سنگین مواد افیونی ناکام مانده است.

کارخانه ی  تعطیلی  موضوع  گفت:  زرند  انقالب  و  عمومی  دادستان 
تولید نخ استرج را با حساسیت پیگیری خواهیم کرد.

حجت االسالم اسماعیل بلوچ زاده، دادستان عمومی و انقالب زرند با 
همراهی اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند با حضور 
در روستای باب تنگل قدمگاه از کارخانه غیرفعال تولید نخ بازدید کرد و 
گفت: موضوع تعطیلی کارخانه تولید نخ استرج را با حساسیت پیگیری 
از این کارگاه گفت: طبق  بازدید  از  خواهیم کرد. دادستان زرند پس 
اطالعاتی که به ما رسیده در این کارخانه ۵۰ نفر نیرو مشغول به کار 
بودند که متاسفاته از چند سال قبل به دالیلی که در دست بررسی قرار 

خواهد گرفت؛ این کارخاته تعطیل شده است.
او گفت: متاسفانه به نظر می رسد عزمی برای بازگشایی کارخانه تولید 
نخ استرج وجود نداشته است و در این رابطه ضمن بیکار شدن ۵۰ 

کارگر، سرمایه گذاری انجام شده نیز بالاستفاده رها شده است.
او بیان کرد: دستگاه قضایی شهرستان زرند در راستای عمل به منویات 
رهبر معظم انقالب اسالمی و تاکیدات ریاست قوه قضاییه برای رفع 
موانع تولید از این کارخانه و برای بازگشت اشتغال به این روستا اقدام 

خواهد کرد.
دادستان شهرستان زرند اظهارکرد: این حجم سرمایه گذاری رها شده 
که می توانست در خدمت اشتغال و رونق اقتصادی منطقه قرار گیرد، 

جای تعجب دارد.
به  اخیر  روز های  طی  تولیدی  واحد  این  تعطیلی  گزارش  گفت:  او 
اهمیت رفع موانع  به لحاظ  اعالم شده است که  دادسرای شهرستان 
در مسیر اقتصاد، تولید و اشتغال، به همراه رییس محترم دادگستری و 
اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم از این واحد بازدید و مقرر شد 
تا در اسرع وقت گزارشی پیرامون اتفاقات مربوط به این کارخانه تنظیم 
و به دادسرا ارسال شود و ان شاءاهلل با قید فوریت در دستور رسیدگی 

قرار خواهد گرفت.

دادستان زرند وعده داد:

تعطیلی کارخانه آریا نخ با 
حساسیت پیگیری می شود 

اهدای 

خون سالم 

اهدای زندگی

ملی  شناسه  و   ۲۷۳۴ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  ماهان  هواپیمایی  شرکت  سهام  صاحبان  کلیه  از  وسیله  بدین 
۱۰6۳۰۱۰۹۰۷۹ یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که از ساعت ۹ 
لغایت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ در محل اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس کرمان - خیابان استاد مطهری - نبش 

کوچه ۳6 طبقه همکف کدپستی ۷6۱۷6۷۵۱۱۳ برگزار می گردد حضور بهم رسانند: 
دستور جلسه عبارت است از: 

۱- تصمیم گیری در خصوص انحالل یا کاهش سرمایه شرکت )موضوع ماده ۱۴۱ الیحه اصالحی قانون تجارت(
مقام دعوت کننده 
هیات مدیره شرکت هواپیمایی ماهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در نظر دارد تعداد ۴ دستگاه خودروی قابل واگذاری و یک دستگاه خودروی اسقاطی خود را به شرح فوق و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)www.setadiran.ir( با شماره مزایده ۱۰۰۰۰۰۰۱۲۱۰۰۰۰۰۳ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: دوشنبه ۱۴۰۰/۰6/۲۹  ساعت ۱۰ صبح تاریخ بازدید:از دو شنبه ۱۴۰۰/۰6/۲۹ تا یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ از ساعت ۸ تا ۱۳:۰۰ ظهر به جز ایام تعطیل
محل بازدید:کرمان، بلوار جمهوری اسالمی،بلوار هوانیروز، کیلومتر اول سمت راست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸:۰۰   زمان بازگشایی: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲  ساعت ۸ صبح              
زمان اعالم به برنده: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲   ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: ۱- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده)در صورت وجود هزینه مربوطه(،پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(،ارسال پیشنهاد قیمت،بازگشایی پاکات،اعالم به 
برنده،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. ۲- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد 
قیمت،از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. ۳- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس 

حاصل فرمایند:
                        )www setadiran.ir(مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه       تلفن ۱۴۵6     اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه

 بخش » ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است. ۲۰۴6م/الف

آگهی دعوت سهامداران جهت حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
 صاحبان سهام شرکت هواپیمایی ماهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 2734 کرمان 

و شناسه ملی 10630109079

آگهی مزایده عمومی
) شماره 1000000121000003(

 
 اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

 

 

 (0111111000111113شماره  عمومی) مزایده آگهی
 

شماره 
پارتی 
 مرجع

 
 نوع خودرو        

 
 مدل    

 
 رنگ

 
 پالک

 
 توضیحات

 قابل واگذاری 11الف  354 سفید روغنی 78 )دوگانه سوز(GLD3000cc وانت پاژن دوکابین  1
 قابل واگذاری 11الف  331 سفید روغنی 78 )دوگانه سوز(GLD3000cc وانت پاژن دوکابین  2
 قابل واگذاری 11الف  383 سفید روغنی 78 )دوگانه سوز(GLD3000cc وانت پاژن دوکابین  4
 قابل واگذاری 11الف  381 سفید روغنی 77 )دوگانه سوز(GLD3000cc وانت پاژن دوکابین  3
 اسقاطی 55الف  585 یشمی 28 )اسقاطی(وانت الوند کروز  5

 

قابل واگذاری و یک دستگاه دستگاه خودروی  3اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در نظر دارد تعداد 
و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات  فوقخود را به شرح خودروی اسقاطی 
به صورت الکترونیکی به  4000121000000010( با شماره مزایده www.setadiran.irالکترونیکی دولت)

 فروش برساند.

  صبح 10 ساعت  28/01/1300شنبه دوزمان انتشار در سایت: 

 ظهر به جز ایام تعطیل 14:00تا  7از ساعت  11/08/1300 یکشنبهتا  28/01/1300شنبه دو تاریخ بازدید:از 

محل بازدید:کرمان، بلوار جمهوری اسالمی،بلوار هوانیروز، کیلومتر اول سمت راست، اداره کل حفاظت محیط 
 زیست استان کرمان

 17:00ساعت  11/08/1300 یکشنبهآخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:

 12/08/1300شنبه دوصبح              زمان اعالم به برنده:  7ساعت   12/08/1300شنبه دوزمان بازگشایی: 
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آگهی مزایده عمومی 
شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار 
دارد  نظر  در   961 ثبت  شماره  به  مس 
هیات  و  عمومی  مجمع  مصوبه  براساس 
زمین  قطعه   11 فروش  به  نسبت  مدیره 
و  مسکونی(  )تجاری،  ملکی  تفکیک شده 
دارای سند تک برگ ثبتی به صورت بلوکی 
)به صورت تکی( با مشخصات و شرایط ذیل 
نرخ  باالترین  به  عمومی  مزایده  طریق  از 
نسبت به قیمت پایه اعالم شده به فروش 
برساند، متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و بازدید از امالک همه روزه 
به جز ایام تعطیل از تاریخ 1400/06/29 
لغایت 1400/07/21 با آقای هادی اشرفی 
به شماره تلفن 09131409092 و یا دفتر 
مرکزی شرکت به شماره 03434311135 

تماس حاصل نمایند.
1- آدرس ملک: کرمان کیلومتر 7 جاده 
تهران 500 متر بعد از ایران گاز )از سمت 
باربری  آزادی( سمت راست جنب  میدان 

راه پیما )شامل یازده قطعه مسکونی(.
ارائه  مزایده جهت  اسناد  2- دریافت 
شرکت  مرکزی  دفتر  به  مراجعه  با  نرخ: 
به آدرس سرچشمه - میدان  راهوار مس 
شهدا ـ دفتر مرکزی - امور مالی و یا آقای 

هادی اشرفی به شماره تلفن ذکر شده و 
www.rahvarmess. یا از طریق سایت

com قابل تهیه می باشد.
مس  شهر  پاکات:  تحویل  محل   -3
افق  مس  صنایع  شرکت   - سرچشمه 
کرمان - طبقه دوم - دفتر مدیر حراست 

جناب آقای پوراحمدیان 
تاریخ  از  پاکات:  تحویل  مهلت   -4
از   1400/07/21 لغایت   1400/06/29
هر   14 ساعت  لغایت  صبح   00:8 ساعت 

روزه بجز ایام تعطیل 
5- شرایط شرکت در مزایده عمومی 

1-5- داشتن اهلیت قانونی 
پیشنهاد  فرم  تکمیل  و  دریافت   -5-2

قیمت مزایده 
چک  فقره  یک  تسلیم   -5  -3
یا  نقدی(  )رمزدار،  بانکی  تضمینی 
شماره  شبا  حساب  به  واریزی  فیش 
 IR340150000001991800111608
کد  سرچشمه  مس  شهر  سپه  بانک 
مس  راهوار  شرکت  نام  به   1501991
)معادل  مزایده  در  شرکت  تضمین  جهت 
بانکی  چک  پیشنهادی(  قیمت  درصد  ده 
نمی  مقبول  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 

باشد.
کلیه  رد  یا  قبول  در  گذار  مزایده   -5-4
پیشنهادات کامال مختار می باشد و صرف 
شرکت در مزایده، حق و حقوقی را برای 
به  و  کرد  نخواهد  ایجاد  دهنده  پیشنهاد 
یا  مشروط  مخدوش،  ناقص،  پیشنهادات 

فاقد ضمانت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-5- در صورت استنکاف برنده مزایده از 
عقد قرارداد بیع، سپرده او به نفع شرکت 

ضبط و به نفر دوم واگذار خواهد شد.
6-5- مهلت تسلیم پیشنهادات و تحویل 
پاکات مدت پانزده روز کاری از تاریخ چاپ 

آگهی می باشد.
7-5- فرم پیشنهاد قیمت مزایده از طریق 
یا  و   www.rahvarmess.com سایت 

دفتر مرکزی قابل تهیه می باشد. 
نرخ  پیشنهاد  فرم  در  باید  الزاما  نرخ  ارائه 

مخصوص صورت پذیرد.
قیمت  باید  دهنده  پیشنهاد   -5-8
پیشنهادی به انضمام سایر مدارک موردنظر 
بخصوص مدارک و شرایط مناقصه را مهر 
در  و  محرمانه  به صورت  و  نموده  امضا  و 
شامل  )الف(  پاکت  جداگانه  پاکت  دو 
رمزدار  بانکی  تضمینی  چک  فقره  یک 
شماره  شبا  حساب  به  واریزی  فیش  یا  و 
 IR340150000001991800111608
بانک سپه شعبه شهر مس سرچشمه کد 
1501991 به نام شرکت راهوار مس پاکت 
)ب( شامل تکمیل فرم پیشنهاد قیمت و 
مدارک مذکور را به صورت سربسته و الک 

افق  مس  صنایع  شرکت  دفتر  به  مهر  و 
کرمان واقع در استان کرمان - شهرستان 
رفسنجان - شهرک مس سرچشمه انتهای 
بلوار ایثارگران با کدپستی 7617674988 
آقای  حراست  امور  مدیر  دفتر  دوم  طبقه 
در  چهارشنبه  تا  شنبه  )از  پوراحمدیان 
مهلت قانونی مزایده( تسلیم نموده و رسید 

دریافت نماید.
تاریخ  در  پاکات  بازگشایی   -  5  -9
کنفرانس  سالن  محل  در   1400/07/26
شرکت راهوار مس به آدرس: سرچشمه -  
میدان شهداء - ساختمان شرکت راهوار مس

10-5 - کلیه هزینه های مربوط به آگهی 
مزایده  برنده  عهده  به  مزایده  تشریفات  و 

می باشد.
6- مشخصات ملک و نرخ پایه: 

زمین  قطعه   11 پایه  قیمت  و  مشخصات 
مسکونی به شرح کروکی جدول ذیل می 

باشد.
7- نحوه پرداخت : 

الف( معادل 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی 
به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شرح 

بند )5-3(
ب( معادل 80 درصد کل مبلغ پیشنهادی 
به  قرارداد  انعقاد  زمان  در  مزایده  برنده 

صورت نقد و واریز آن به حساب شرکت 
ج( معادل 10 درصد باقیمانده ثمن معامله 
نام  به  قطعی  سند  انتقال  و  نقل  از  پس 

خریدار 

 شماره
 قطعه

 مفروز و پالک ثبتی
مجزی از

 قیمت پایه مساحت مترمربع موقعیت

 عرصه فرعی اصلی

29/430/000/000 245/34 مترمربع مسکونی11187802259

27/500/000/000 250/76 مترمربعمسکونی21187812259

27/472/500/000 249/96 مترمربعمسکونی31187822259 

30/300/000/000 252/53 مترمربعمسکونی41187832259

29/173/200/000 264/8 مترمربعمسکونی51187842259

25/300/000/000 250/04 مترمربعمسکونی61187852259

250/8425/300/000/000 مترمربع مسکونی71187862259

27/800/000/000 251/63 مترمربع مسکونی81187872259

37/011/600/000 333/54 مترمربعمسکونی91187882259

35/525/000/000 333/54 مترمربعمسکونی101187892259

353/6535/350/000/000 مترمربعمسکونی111187902259

3/036/68 مترمربعجمع کل: 

نقشه تفکیک شده سند مالکیت 8780 الی 8790 فرعی از 11 اصلی
 بخش 4 کرمان متعلق به شرکت حمل و نقل مسافربری راهور مس 
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 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

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

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
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به قلم 
هما حجازی

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت حادثه خیز بودن برخی معابر شهر کرمان که متاسفانه مورد توجه مدیران شهری و ترافیکی قرار نمی گیرد؛ 

نقاط حادثه خیز خیابان های کرمان را دریابید

دلتا در کشورهای مختلف  نوع  از شیوع  مدتها  اینکه  با 
می گذرد، همچنان ابهامات زیادی درباره این ویروس وجود 

دارد.
از  شماری  بهداشت نیوز،  از  نقل  به  اقتصادنیوز  گزارش  به 
محققان اخیرا به بررسی ایمنی ایجاد شده توسط واکسن و 
بهبودی از کرونا پرداخته و آنها را با یکدیگر مقایسه کردند. 
نتایج حاکی از آن است که ایمنی طبیعی به عالوه تزریق 
از  جلوگیری  برای  ترکیب  موثرترین  واکسن  از  دوز  یک 
ابتالی مجدد به عفونت است. واقعیت این است که سئواالت 
 19-COVID واکسن  مدت  طوالنی  ایمنی  به  مربوط 
ایمنی  از  برخورداری  زمان  مدت  اینکه  است؛  زیاد  بسیار 
چقدر است؟ آیا تقویت کننده مورد نیاز است؟ آیا واکسن ها 
در برابر سویه دلتا نیز موثر هستند؟ آیا واکسن ها به اندازه 

ایمنی طبیعی، موثر هستند؟
حتی  کشورها،  از  بسیاری  در  دلتا  سویه  اینکه  به  باتوجه 

رو  هستند،  واکسیناسیون  آمار  باالترین  دارای  که  آنهایی 
به افزایش است مردم درباره اینکه آیا واکسن ها در مقابله 
دارد.  ابهاماتی  یا خیر،  ایجاد می کنند  ایمنی  این سویه  با 
عالوه بر این، گزارش های رسمی از کاهش حفاظت برخی 

واکسن ها در برابر ویروس خبر داده اند.
بیماریهای  سرولوژی  آزمایشگاه  مدیر  سیل،  الیزا  دکتر 
عفونی اخیراً به طی اظهاراتی تاکید کرد: پس از مطالعات 
بادی  )آنتی  مثبت  افراد  که  دانیم  می  ما  اکنون   ، متعدد 
و  کرده  تجربه  را  طبیعی  عفونت  درگذشته  چه  مثبت(، 
غیرمبتال  افراد  با  مقایسه  در  کردند،  دریافت  واکسن  چه 
 19-COVID کمتر  خطر  معرض  در  نشده  واکسینه  یا 

هستند.
با این حال، به رغم گزارش های گاه و بیگاه در مورد کاهش 
ایمنی برخی واکسن ها، هنوز اثربخشی بلندمدت این نوع 
حفاظت در برابر سویه های مختلف ویروس کرونا ناشناخته 

است. در همین حال، درجه و مدت حفاظت ایجاد شده به 
واسطه ابتال به عفونت SARS-CoV-2 نامشخص است 
ویروسی  انتشار  برخالف  مجدد،  عفونت های  شناسایی  و 
طوالنی مدت، یک یک چالش باقی می ماند. اکنون، از آغاز 
گذشته  کافی  زمان  واکسن ها  تزریق  شروع  و  همه گیری 
و  طبیعی  ایمنی  با  ارتباط  در  مدت  طوالنی  حفاظت  تا 

همچنین ایمنی ناشی از واکسن ارزیابی شود.
این  به  افرادی که هرگز  تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد 
عفونت مبتال نشده اند و در ژانویه یا فوریه 2۰21 واکسن 
به  قباًل  افرادی که  از  بیشتر  برابر  تا 1۳  دریافت کرده اند، 
به ویروس کرونا مبتال می  بودند،  این عفونت مبتال شده 
شوند. محققان همچنین میزان عفونت مجدد را در افرادی 
که قباًل عفونت SARS-CoV-2 آنها تأیید شده و هنوز 
واکسینه نشده بودند با افرادی که یک بار به این عفونت 
مبتال شده بودند و همچنین یک دوز واکسن نیز دریافت 

گروه  که  داد  نشان  نتایج  کردند.  مقایسه  بودند،  کرده 
واکسن  دوز  یک  که  افرادی  با  مقایسه  در  نشده  واکسینه 
دریافت کرده بودند، دو برابر بیشتر به عفونت مبتال شدند.

یافته ها نشان دهنده افزایش حفاظت ایمنی طبیعی نسبت 
به ایمنی واکسن است. به گفته محققان، این ممکن است 
SARS- به دلیل پاسخ ایمنی گسترده تر به پروتئین های
CoV-2 در مقایسه با فعال سازی ایمنی ارائه شده توسط 
واکسن باشد. این در حالی است که کارشناسان بیماری های 
عفونی هشدار می دهند که چنین یافته هایی نباید بهانه ای 

برای اهمال یا کنار گذاشتن واکسیناسیون تلقی شود.
دادند  انجام  را  بررسی  این  که  محققانی  است  گفتنی 
و  بوده  دارای محدودیت  آنان  بررسی های  تاکید کرده که 
عفونت های بدون عالمت را در نظر نگرفته است. همچنین 
تجزیه و تحلیل و تاثیر عواملی مانند فاصله گذاری اجتماعی 
و پوشیدن ماسک در این تحقیق در نظر گرفته نشده است.

چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر بهبود 
82 نقطه حادثه خیز در جاده های استان کرمان 
تهیه  موجب  و  بود  ای  کننده  امیدوار  خبر  که 
این گزارش شد. یقینا شما هم در زمان رفتن به 
اید که در برخی مناطق  محل کار متوجه شده 
این مسیری که طی می کنید به صورت تکراری 
تصادفات و یا حوادثی اتفاق می افتد. به عنوان 
مثال حدفاصل چهارراه کشاورز و سه راه هوانیروز 
همواره محلی بوده که درصد خودروهای واژگون 
شده بسیار است. زیرا به دلیل فاصله ای که وجود 
دارد سرعت خودروها افزایشی است و ناگهان با 
خروجی خیابان کمیل که بسیار غیرکارشناسی 

تعبیه شده است رو به رو می شوند و با انحراف 
ناگهانی حادثه واژگونی رقم زده می شود. چنین 
نقاطی که به صورت متناوب باعث رخداد تصادف 

می شوند را نقاط حادثه خیز یک شهر یا استان 
می نامند که نیاز به تصمیم گیری مجدد درباره 
این معابر محسوس است. طبیعی است که با این 

سرعت رشد شهرسازی در کرمان شاهد اعمال 
باشیم که  کرمان  نقاط شهر  برخی  در  تغییرات 
این تغییرات موجب حادثه خیز شدن می شود. 
این  از  پیش  که  منطقه  آن  در  مثال،  عنوان  به 
خیابان  خروجی  که  زمانی  از  شد؛  اشاره  آن  به 
کمیل گشوده شد شاهد حوادث بیشتری بودیم. 
بازنگری  این مناطق  باید در ساختار  یا  بنابراین 
شود یا اینکه شیوه گذر از این معابر باید تغییر 
)پنج راه  به  معروف  معبر  در  که  همانطور  کند. 
24آذر( شاهد بودیم که پس از اجرای سه الگوی 
رسیدیم.  مناسب  به یک ساختار  عبور سرانجام 
آنها  برای  و  شود  شناسایی  نقاط  این  اینکه  اما 
از  بیش  باید  شود  انجام  مجدد  گیری  تصمیم 
پیش مورد توجه مدیران شهری و البته شورای 
شهر کرمان قرار گیرد. بسیاری از نقاط معابردر 
ساختاری  ایرادات  که  دارد  وجود  کرمان  شهر 
توان  می  هزینه  کمترین  با  و  دارند  خطرناکی 
نقاط بی  این  به  اینکه  را رفع کرد.  ایرادات  این 
توجهی می شود، ضعف قدرت تصمیم گیری و 
سهل انگاری مدیران است که امیدواریم در این 
دوره شاهد ارتفاع آن باشیم. به امید فردایی بهتر!

ایمنی بعد از واکسن قوی تر است یا بهبود کرونا

یادداشت:

باشه قیصر
 نباشه هیچکس

و  فارسی  فیلم  به  منحصر  او  .شخصیت  هست  یادمون  رو  قیصر  ما  ی  همه 
نصف  سنشان  که   جوانانی  که حتی  چرا   . نیست  دهه ی خاصی  متولدین 
این فیلم را حتی از روی   بار هم که شده  عمر فیلم قیصر هست برای یک 
کنجکاوی دیده اند . تکیه کالم ها و شخصیت های خاصی دارد که نه تنها در 

سینما بلکه در اذهان عمومی ماندگار شده است .
شخصیت هایی که گاهی آنقدر پررنگ بودند که توانستند رنگ و روی دیگر 
شخصیت ها را در البه الی این قصه تحت الشعاع خود قرار دهند. یکی از 

همین شخصیت های فراموش شده » اعظم « در فیلم قیصر بود .
همون دختری که قیصر به خاطر نجابت و مهربانی او برای خوشبختی اش 
دعا کرد . البته دعای قیصر یه جورایی مستجاب هم شد . چرا که می گن 
اعظم خانم بعد از مرگ قیصر تا یکسال عزادار بود و خونه نشین شده بود 
. بنده خدا سر حرفش یا همون دیالوگ معروفش مونده بود .« باشه قیصر، 

نباشه هیچکس ...«
اون وقتا عشق و دل باختن واقعی بود . اگه یه مردی تو دل یه زن جاشو باز 
می کرد دیگه برای همیشه موندنی بود . بیچاره دخترای اون زمان که فکر می 
کردند فقط یه مرد تو دنیا خلق شده که از جنس فرشته هاست و خدا خاص 
اونا خلق کرده برای همین هم دیگه هیچ مردی رو نمی دیدند که بخوان تو 
کفه ای نابرابر با تنها مرد زندگی شون قیاس کنند.  از اونا بیچاره تر مردایی 
بودن که قدر این دلباختگی رو نمی دونستند . شاید همون ناسپاسی هاست که 

دنیا این روزها داره انتقام می گیره .
البته این چیزها به ماربطی نداره و ما ضامن تمام مردهای دنیا نیستیم . در واقع 
این جوانهای امروزی هم چوب ناسپاسی پدران خود را می خورند که آنهم 

به ما ربطی نداره .
موضوع ما دنبال کردن اعظم خانم هست و اینکه چی به روزش اومده .

اعظم به اصرار خانواده سعی کرد دیگه اسم قیصر رو به زبون نیاره. فقط شبها 
که همه خواب بودند می نشست  و با قیصر خودش خلوت می کرد . البته 
خونه نشستن که رسم اون زمونه بود و اعظم خانم هم باید می نشست تو خونه 
تا یکی پیدا بشه و از اون خواستگاری کنه ، که این هم غیر ممکن بود . چون 
همه از قیصر می ترسیدند . حتی از مرده اش هم حساب می بردند .البته مساله 
خیلی هم ترس نبود یه جاهایی هم پای بد نامی اعظم وسط بود .نه اینکه خدای 
نکرده بد باشه یا خطایی کرده باشه . اون زمونه  همینکه اسم یکی رو یه دختر 
می اومد باید  با او ازدواج می کرد وگرنه انگشت نمای خاص و عام می شد 
. چه میشه کرد ؟ رسم بازارچه نواب اون روزا این بود ، هر چی به سرمون 
میاد از همین افراط و تفریط هاست . شاید هم بخاطر اینه که تو فرهنگ ما 

همه چیز در همه .  
باالخره اعظم خانم ما هم  بعد از یه مدتی که دید کسی سراغش نمیاد و  تو 
خونه موندن بیش از این مایه درد سرش شده بود یه شبه تصمیم خودش رو 
گرفت . تو کالس های شبانه ثبت نام کرد و درسش رو ادامه داد دیپلم گرفت 

و با همه ی سختی هاش دانشگاه قبول شد .
اما هنوز پشت سرش زیربازارچه ی نواب حرف و حدیث بود . کمترینش این 
بود که دختره ی ترشیده سایه ی قیصر که از سرش رفته  ول شده وگرنه چه 

معنی داشت که دختر دانشگاه بره .
کم کم خانواده ی اعظم مجبور به ترک محل شدند و یک شبه اسباب و اثاثیه 

شون رو جمع کردند و آبروی دخترشون رو برداشتند و از اون محله رفتند .
اعظم خانم هم که سری تو سر دانشجوها در آورده بود کم کم دل یکی از 
اونها رو برد و اون جوون شهرستانی هم که قیصر رو غیر از پرده ی سینما 
جایی ندیده بود ازش  خواستگاری کرد و بله رو از اعظم خانم گرفت . همون 
از  بیرون  ببره که  نهفته خودش پی  استعدادهای  به  تا  باعث شد  ازدواج هم 

دانشگاه  توی بازار ارز هست که اون هم نیازی به درس و تحصیل نداشت .
البته چون زمونه یه قدم جلو رفته بود مانع ادامه تحصیل اعظم نشد و اون به 
درسش ادامه داد . هرچند به دردش نخورد و اولین فرزندش همزمان با فارغ 
التحصیلی اش به دنیا اومد و اعظم سرگرم بچه داری شد و بعد از اونهم که کار 
و بار شوهرش سکه شده بود اونقدر تو راه ویالی شمال و کیش و ... سرش 
گرم شد که اصال از یاد درس و مشق و هدف از تحصیلش رفت . حتی دیگه 
به قیصر هم فکر نمی کرد . کار به جایی رسیده بود که هروقت خواب قیصر 
رو هم می دید مجبور می شد چند روزی بره تو یکی از ویالهاش تا فراموش 
کنه . خوش به حال همون قیصر که تو دوره زمونه ی مردونگی خودش مرد 
و نموند ببینه زمونه که عوض بشه آدما هم عوض می شن فرقی هم  نمی کنه 

اعظم باشه یا داش فرمون و خان دایی ...
اصال از شما چه پنهون اعظم خانم یه وقتایی که ایران خاتون همسایه شون رو 
می دید که به آرزوی اون روزش رسید و باالخره زن آ سید مصطفی شد و 
کارش شده بود صبح تا شب زیر کفترای تو قفس رو تمیز کنه و آب و دون 
بده آخرشم شده بود یه زن سنتی که هیچ ادعایی برای حقوق زنان نداشت و  

از شدت فقر دستش پیش این همسایه و اون همسایه دراز بود.
بتونه  او  تا  رفت  قیصر  که  کرد  می  شکر  هم  رو  خدا  اون  دیدن  با  اعظم 
خوشبخت بشه . مگه چی می شد اگه قیصر مونده بود و زنش شده بود تا 
آخر عمرش باید اضطراب دعواها وچاقو خوردن های قیصر رو داشته باشه یا 
پشت در زندون تو سرما و گرما قدم بزنه تا وقت مالقات بشه . تازه اگه خیلی 
بخواهیم خوش بینانه به قضیه نگاه کنیم قیصر توبه می کرد و سر به راه میشد 
که یا باید می رفت وردست داش فرمونش کار می کرد یا می شد کارگر یه 

کارخونه که تا حاال سی بار تعدیل نیرو کرده یا ورشکسته شده بود .
اعظم خانم که کم کم سن و سالی هم ازش می گذشت به ارزش ثروت و 
ثروتمندی دنیای امروز بیشتر پی می برد . وقتی زندگی تو محله و زیر بازارچه 
یادش می اومد و یاد دل عاشق پیشه ی اون روزهاش می افتاد دلش می گرفت 
و غصه می خورد ولی همینکه دوباره یه سفر اروپا و امریکا می رفت و می دید 
که مردم اونجا چقدر راحت واقعیت های زندگی رو می پذیرند و در لحظه 
خوش وخرم زندگی می کنند همه چی یادش می رفت و دوباره می شد همین 
اعظم خانم این زمونه که تو کالسهای روش زندگی یاد گرفته بود غصه ی 

دیروز رو نباید مزه مزه کرد .
اعظم یه زن امروزی شده بود که با چند تا عمل زیبایی سال به سال جوون تر 
و خوشکل تر می شد که به جرات میشه گفت تنها چیزی که تو زندگیش کم 

داشت همون قیصر بود که خودش یه نعمت بود .
بیچاره قیصر که شبای جمعه روحش آزاد بود و می اومد لب بوم می نشست 
تا اعظم رو ببینه وقتی می دید که محله و خونه سوت و کوره و هیچکس به 
یادش نیست پر می زد و می رفت باال شهر ، کنار پنجره خونه ی اعظم خانم تا 

شاید اون یه یادی ازش بکنه اما دریغ از یه یاد کوچولو ...
قیصر که هنوز تو همون حال و هوای خودش بود می خواست زمین و زمونه 
رو به هم بدوزه تا شاید همه چی برگرده سر جاش تا دوباره بشه همون دوره 
ای که اون فکر می کرد آخر نامردیه، ولی نبود  . همون دوره ای که فکر می 

کرد بدتر از اون دیگه نیست ، ولی بود ...
اینجا بود که داش فرمون و خان دایی می اومدن و سرش رو می گرفتن رو 

سینه شون تا کسی اشکهای قیصر رو نبینه و غرورش نشکنه.
خان دایی می گفت :

_ نه دایی جون زمونه عوض نمیشه روز و شب همه اش یه شکله خورشید 
،ماه ، زمین  ، ستاره ها همه همونایی هستن که بودن ، این آدمان که عوض 
شدن ، فکر آدما دیگه یه قدم اون طرف تر رو کار نداره ، دل آدماس که 
عوض شده و دیگه چشمش رو روی هرچی عشق و معرفته بسته ، شاید اگه 
من و تو هم تو این زمونه بودیم عوضی شده بودیم ، نه تو غیرتی می شدی 
که تیغ دست بگیری  ، نه من جلوتو می گرفتم  شاید تو هم با همین داش 
فرمون سر ارث و میراث با هم قهر بودین و چشم دیدن همدیگه رو نداشتین،  

بریم دایی ... بریم که تو دنیا جایی برای قیصر نیست .
همون بهتر که قیصر فقط یه خاطره باشه از آدمای اون دوره ...

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« از میانگین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان که به عدد نگران کننده 33 درصد رسیده است؛

کاهش میزان رعایت پروتکل ها و افزایش احتمال پیک ششم

کاهش رعایت پروتکل ها
آمار کرونا نشان می دهد وضعیت استان کرمان چندان 
های  پروتکل  رعایت  میزان  و  نیست  بخش  رضایت 

بهداشتی پایین و روی عدد ۳۳ درصد است!
بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی دانشگاه علوم 
و  کرونا  تسلیم  دیگر  نفر   17 استان  در  کرمان  پزشکی 

115 نفر نیز مبتال شدند. 
این اعداد  به ما می گویند که باید همچنان شیوه نامه 
بیشتر  بشویم،  دور هم جمع  کمتر  کنیم،  رعایت  را  ها 
ماسک بزنیم، جای شلوغ نرویم و خود و دیگران  را در 

معرض خطر قرار ندهیم.
نگاهی به وضعیت کرونا در استان

حدود 19 ماه از اعالم رسمی همه گیری کرونا در ایران 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  آمار  اساس  بر  گذرد.  می 
تا کنون ۳8 هزار و 552 فرد مبتال به کرونا در استان 
شناسایی شده و از این تعداد حدود چهار هزار و 584 نفر 
جان باخته اند و روزانه  قریب به 7۰۰ نفر بیمار جدید 

شناسایی می شوند.   
استان هم رشد خوبی  در  واکسیناسیون  آمار  اگر چه 
جمعیت  درصد   25 مجموع   در  و  دهد  می  نشان  را 
کرده  دریافت  را  خود  واکسن  نوبت  دو  استان،  هدف 
اند و این یعنی روند واکسیناسیون در استان کرمان به 
خوبی انجام می شود و شاهد استقبال جمعیت هدف از 

واکسیناسیون هستیم. 

آنگونه که دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزارش می 
دهد؛ هم اکنون واکسیناسیون برای متولدین 1۳78 به 
قبل نیز در حال انجام است و کار واکسیناسیون مادران 

باردار هم در دستور کار است. 
همچنین دراستان کرمان وضعیت قرمز کرونایی نداریم 
و 16 شهرستان با وضعیت نارنجی قرار دارند. منع تردد 
شبانه  همچنان در استان وجود دارد و مطابق نقشه رنگ 

بندی کرونا اعمال می شود.
اما چرا مردم از رعایت پروتکل ها گریزان شدند؟

ظاهرا میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان 
کاهش یافته است. در این زمینه معاون استاندار کرمان 
در  کرونا  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  پایین  درصد  از 
مردم  درصد   ۳۳ تنها  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  استان 

پروتکل ها را رعایت می کنند.
 اما  چرا مردم از رعایت پروتکل ها گریزان شده اند؟ 
های  العمل  دستور  رعایت  عدم  دالیل  از  یکی  شاید 
همان  کرونا  ویروس  شیوع  شدن  طوالنی  و  بهداشتی 
محدودیت ها و آسیب به معیشت مردم است که البته 
در این زمینه کارشناسان و آسیب شناسان  باید بررسی 

های دقیق تری انجام دهند.
تواند  می  نیز  مناسب  سازی  فرهنگ  و  آموزش  عدم 
از دالیل مهم دیگر رعایت نکردن درست پروتکل های 
بهداشتی باشد. به عنوان مثال در مورد استفاده از ماسک 
برخی از مردم همچنان دچار تردید هستند و به اجبار 
این کار را انجام می دهند. قرنطینه بیماران در خانه هم 
ممکن است  به درستی انجام نشود و زیاد قرنطینه را 

جدی نمی گیرند. 
شما چه فکر می کنید؟ به نظر شما چرا مردم از رعایت 
دستور العمل های بهداشتی گریزان هستند؟ می توانید 
در این  باره نظرات خود را با تحریریه کرمان امروز در 

میان بگذارید.

بخش  رضایت  چندان  کرمان  استان  وضعیت  می دهد  نشان  کرونا  آمار   
نیست و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی پایین و حدود 33 درصد است! 
بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
اعداد  این  نیز مبتال شدند.  نفر  نفر دیگر تسلیم کرونا و 115  استان 17  این 
به ما می گویند که باید همچنان شیوه نامه ها را رعایت کنیم، بیشتر ماسک 
به  را  خود  جان  خانوادگی  دورهمی های  در  و  نرویم  شلوغ  اماکن  به  بزنیم، 
گرفتن  جان  احتمال  بهداشت  جهانی  سازمان  گفته  به  زیرا  نیندازیم،  خطر 
دوباره کرونا با یک سویه جدید بسیار ممکن است و باید بسیار مراقب بود 

و....
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