
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت )صمت(جنوب استان:

مشکل ۲ واحد معدنی بزرگ 
 در جنوب استان کرمان برطرف شد
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روستاهایرفسنجانتشنهاند
لبهاییکهدرسحروافطارهمترنمیشود

درماهمبارکرمضانمردمروستاهاییازرفسنجانبابیآبیدستوپنجهنرممیکنندوهنوزبهتابستاننرسیدهوکمآبیبههمهجارخنهنکردهاست،کامشانتلخشدهاست.

تزریقبیشازچهارهزاردوزواکسن
کرونادررفسنجانانجامشد

برداشتگیاهاندارویی
ازمراتعاستانکرمانممنوعشد

رییس اداره امور مرتع اداره کل منابع طبیعی شمال 
استان کرمان گفت: برداشت هر گونه گیاه صنعتی 

و دارویی، طی امسال از مراتع استان کرمان غیرمجاز است.به گزارش کرمان نو، محمد هادی 
عسکرنژاد گفت: برای حفظ رویشگاه های گیاهان مولد دارویی و صنعتی، محصوالت فرعی 
جنگل و مرتع و تداوم تولید در سال های آینده، برداشت گیاهان دارویی طی امسال در استان 

کرمان انجام نمی شود.
او افزود: همچنین برای حفظ حمایت از گونه های در معرض انقراض و فرصت تجدید حیات و 
زادآوری به گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی، برداشت این گونه دارو های گیاهی در سال ۱۴۰۰ 
در استان کرمان ممنوع اعالم شد.عسکرنژاد تصریح کرد: برداشت هر نوع محصول و گیاهان 
دارویی، برداشت قاچاق محسوب شده و با متخلفان برداشت گیاهان دارویی مطابق ضوابط و 

قوانین برخورد می شود.

عللی اسلماعیلی ندیملی ضملن تبریلک آغلاز هفتله سلالمت 
اظهار کلرد: هفتله آینلده تزریلق واکسلن بله گلروه هلای پرخطر 

شلروع خواهد شلد، هر چه تعداد واکسیناسلیون افزایش پیلدا کنلد در پیک های بعدی 
تعلداد بسلتری ها و ملرگ  ومیرهلا کاهلش پیلدا ملی کنلد.او افلزود: در هفته گذشلته 
روزهایی بود کله تا ۷۰۰ تسلت کرونلا انجام می گرفلت و این رویله کمک شلایانی کرد 

تلا بیملاری کنترل شلود.
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تاکنونموردیازابتالبه
کرونایهندیدرکرمان

مشاهدهنشدهاست
معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشللکی کرمللان: 

تاکنون موردی از ابتال بلله ویروس کرونای 
هندی در اسللتان کرمان مشللاهده نشده 
اسللت؛اما کار در این زمینه بایللد با دقت و 

جدیت انجام شود.
حسین صافی زاده،معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشللکی کرمان با اشللاره بلله اینکه 
نوعی از ویروس جهللش یافته کرونا در هند 
شناسایی شده است،گفت:با توجه به موقعیت 
جغرافیایی استان های شرقی و نزدیکی هند 
به این مناطق،باید کنتللرل الزم در ورودی 

کشور از سمت شرق افزایش یابد.

مشکالت۶واحدتولیدی
درکرمانرفعمیشود

کالهبرداریباعنوان
کارتخریدسهامعدالت!

صفحه2
رابخوانید

صفحه2را
بخوانید
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ادامهمطلبرادرصفحه3بخوانید

تومللان  5۰۰ قیمللت              ۱۴۰۰ اردیبهشللت   6 دوشللنبه         968 پیاپللی  شللماره  چهللارم          سللال 

مرگبرایهمسایهنیستمرگبرایهمسایهنیست

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان در نظـر دارد امـور خدمـات از قبیـل امـور نظافتـی، 

ابـدار خانـه، خدمـات رفاهـی، سـرایداری، نگهـداری فضـای سـبز و ... را بـه صـورت حجمـی و از طریـق 
مناقصـه عمومـی بـا شـماره ۲۰۰۰۰۰۴۲۱۵۰۰۰۰۰۱ و صرفـا بـا بهـره گیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی 

دولـت )WWW. setadiran.ir(بـه پیمانـکار واجـد صاحیـت واگـذار نمایـد.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان

تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 89۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال میباشد.
تاریخ انتشار در سایت: ۱۴۰۰/۰۲/۰6

- تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰6لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ )پنج روز(
- تاريخ تسلیم پیشنهادها : تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

- تاریخ گشایش پاکات : ساعت 9:3۰صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲6
- محل برگزاری مناقصه :سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و اماک استان

دریافـت اسـناد و تمامی اطاعـات مربوط به این مناقصه از طریق سـامانه تـدارکات دولت الکترونیک 
بـه آدرس فـوق و از یـا طریـق مراجعه حضـوری به محـل اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان کرمان 
واقع در ضلع شـمالی پارک نشـاط، طبقه دوم واحد )اتاق 3۱6( به شـماره تلفن های ۰3۴3۲۲۲9۴۲۲ 

امکان پذیر اسـت. 

ت اول
نوب

آموزش17هزارو445دانشآموزکرمانیدرقالبطرحملیدادرس

مشکل۲واحدمعدنیبزرگ
درجنوباستانکرمانبرطرفشد

معللاون امللور جوانللان جمعیللت هللالل احمللر 
اسللتان کرمللان از آمللوزش ۱۷ هللزار و ۴۴5 
دانللش آمللوز در قالب اجللرای طللرح ملللی دادرس 

در بسللتر شللبکه شللاد خبللر داد.
بلله گللزارش روابللط عمومللی جمعیللت هللالل 
احمللر اسللتان کرمللان؛ ابراهیللم بابایللی بیللان 

کللرد: نهمیللن طللرح ملللی دادرس بللا  هللدف 
توانمنللد سللازی و افزایللش آمادگللی دانللش 
آمللوزان در راسللتای پاسللخگویی بلله حللوادث 
در بسللتر شللبکه شللاد در سراسللر اسللتان اجللرا 
شللد.وی بللا اشللاره بلله اینکلله ۱۷ هللزار و ۴۴5 
دانللش آمللوز بللا آمللوزه هللای طللرح ملللی دادرس 

آشللنا شللدند، افللزود: در سللال تحصیلللی ۱۴۰۰-
۱399 بللا توجلله بلله شللیوع ویللروس کرونللا و 
عللدم برگللزاری کالس هللای حضللوری، طللرح 
ملللی دادرس بللا همللکاری معاونللت تربیللت بدنللی 
و سللالمت اداره کل آمللوزش و پللرورش اسللتان 
کرمللان در فضللای مجللازی و در بسللتر شللبکه 

شللاد برگللزار شللد.
سللاس سللهمیه  وی خاطرنشللان کللرد: بللر ا
اعالمللی از سللوی سللازمان جوانللان جمعیللت 
هللالل احمللر مبنللی بللر اجللرای طللرح ملللی 
دادرس در 35۰ مدرسلله، بللا همللکاری اداره 
آمللوزش و پللرورش در سللطح شهرسللتان هللا ایللن 

طللرح در 398 مدرسلله اجللرا شللد.
معللاون امللور جوانللان جمعیللت هللالل احمللر 
اسللتان کرمللان بللا بیللان اینکلله برگللزاری طللرح 
دادرس سللبب افزایللش مشللارکت اجتماعللی 
نللش آمللوزان مللی شللود، تصریللح کللرد:  دا
و  لمنفعلله  ا م  عللا هللای  لیللت  فعا گسللترش 
داوطلبانلله از مهمتریللن اهللداف جمعیللت هللالل 
احمللر اسللت و مشللارکت دانللش آمللوزان در 
گسللترش فعالیللت هللای عللام المنفعلله موثللر 

اسللت.

رئیللس سللازمان صنعت،معللدن و 
تجللارت )صمت(جنللوب کرمللان از 
برطللرف شللدن مشللکالت ۲ واحللد 
معدنللی بللزرگ ایللن منطقلله در 
کمیسللیون مللاده ۲۴ در راسللتای تحقق 

شللعار سللال خبللر داد.
مسلللم مروجللی اظهللار داشللت: ایللن 
مشللکالت رفللع شللده شللامل  بررسللی 
صللدور مجللوز اکتشللاف و بهللره بللرداری 
برای ۲ طللرح معدنللی در شهرسللتانهای 

جنوبللی اسللتان کرمللان اسللت.
او طللرح اول مطرح شللده در کمیسللیون 
مللاده ۲۴ را مربللوط بلله معللدن کرومیت 
در شهرسللتان فاریللاب دانسللت و گفللت: 
مقللرر شللد تللا بازدیللد مشللترکی بللا 
حضللور کارشناسللان سللازمان صمللت 
و کارشناسللان اداره کل منابللع طبیعللی 
جنللوب کرمللان انجللام و تصمیللم نهایللی 
جهللت فعللال سللازی معللدن گرفتلله 
شللود.او طللرح دوم را نیللز مربللوط بلله 
یکللی از اندیللس هللای امیدبخللش پهنلله 
شللرکت ملللی مللس در شهرسللتان 

جیرفللت برشللمرد و افللزود: این مشللکل 
جهللت صللدور پروانلله اکتشللاف مطللرح 
و خوشللبختانه بللا نظللر مثبللت اداره کل 
منابللع طبیعللی مقللرر شللد تللا بازدیللد 
مشللترکی از طللرح صللورت و سللپس 

پروانلله اکتشللاف صللادر شللود.
رئیللس سللازمان صمللت جنللوب کرمان 
گفللت: ایللن سللازمان نیللز در قبللال 
حفللظ منابللع طبیعللی و محیط زیسللت 
مسللئولیت داشللته و تمللام تالشللمان 
رونق اقتصللادی و اشللتغالزایی در منطقه 

اسللت.
او بلله نللام گللذاری سللال جللاری از 
سللوی رهبللر معظللم انقللالب اسللالمی 
اشللاره کللرد و افللزود: بللا تمللام تللالش 
در راسللتای تحقللق شللعار سللال رهبری 

تللالش مللی کنیللم.
سللازمان صنعللت، معللدن و تجللارت 
جنللوب کرمللان، مسللتقل از مرکللز 
اسللتان هفللت شهرسللتان جنوبللی 
اسللتان کرمللان را تحللت پوشللش 
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 توجه : پرداخت مبلغ از طریق اسناد خزانه اسامی با تاریخ سر رسید ۱۴۰۲/۰8/۰7 می باشد.
جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطاعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.irمراجعه شود.

تذکر: مناقصات فوق در هر ردیف بصورت جداگانه در سامانه ستاد ایران برگزار می گردند.
ادارهکلآموزشوپرورشاستانکرمان

آگهیمناقصهعمومی
مناقصهگزار:ادارهکلآموزشوپرورشاستانکرمان

موضوع مناقصه: خرید تعداد 7۱۰۰ عدد صندلی دانش آموزی و ۱۱۴ عدد سیستم کامل رایانه مطابق جدول ذیل :

مالف50۶2

شماره مناقصه ردیف
مبلغ برآورد شده عنوان مناقصهعمومی 

مناقصه)ریال(
مبلغ تضمین 

شرکت در 
مناقصه)ریال(

تاریخ دریافت 
اسناد مناقصه

12000000360000003
مناقصه عمومی یک مرحله ای 

خرید سیستم رایانه
از تاریخ درج آگهی 17.000.000.000850.000.000

تا ساعت 19  مورخ 
1400/02/11طریق 
سامانه ستاد ایران 22000000360000002

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید صندلی دانش اموزی

20.000.000.0001.000.000.000

آگهیمزایده
مرحلهاول

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد واحدهای بهره برداری 
خود را از طریق مزایده عمومی  به افراد واجد شرایط به صورت اجاره یکساله واگذار 
نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی  حداکثر به مدت 72 ساعت 
جهت رویت و دریافت فرم مزایده، به اموراداری هتل جهانگردی کرمان شعبه 1 واقع 

در بلوار جمهوری اسامی، نبش چهارراه شفا مراجعه نمایند. 

ضمنًا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ ۱۴۰۰/۲/۲7 در کمیسیون معامات شرکت خواهد بود. 
۱-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است. 

۲-در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی 
پایین تر باشد  آگهی تجدید خواهد شد. 

نام واحد بهره نام هتلردیف
برداری

نرخ پایه اجاره بهاء طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری 

به صورت ماهیانه )ریال(

1
هتل جهانگردی کرمان شعبه 

1 واقع در چهارراه شفا
غرفه صنایع 

دستی
16/000/000

2
هتل جهانگردی کرمان شعبه 

1 واقع در چهارراه شفا
13/000/000غرفه سوغات

3
هتل جهانگردی کرمان شعبه 

1 واقع در چهارراه شفا
شربتخانه و 
کافی شاپ

110/000/000

4
هتل جهانگردی کرمان شعبه 
2 واقع در سه راه هوانیروز 

65/000/000کافی شاپ

خطرعادیانگاریکرونا

سومین کارگروه رفع موانع تولید شمال 
استان کرمان در سال تولید،پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها برای بررسی چالش های 

6واحد تولیدی برگزار شد و مصوباتی برای 
رفع مشکالت این واحدها به تصویب 

اعضا رسید.

رئیس پلیس فتای استان در مورد هر 
گونه کالهبرداری با عنوان کارت اعتباری 

سهام عدالت هشدار داد.سرهنگ امین 
یادگارنژاد گفت: با اعالم دولت مبنی بر 

صدور کارت خرید اعتباری سهام عدالت، 
کالهبرداران سایبری از این موضوع سوء 

استفاده کرده و با روش های مختلف سعی 
در فریب شهروندان دارند.
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کاغذ استاندوشنبه 6 اردیبهشت 1400

بازگشت1۴زندانیدرکرمان
بهآغوشخانواده

مدیلر عامل سلتاد دیله اسلتان کرملان گفلت: از ابتدای امسلال 
تاکنون، ۱۴ زندانلی جرائم غیرعملد از زندان های اسلتان کرمان 

آزاد شلده اند.
سلیدحجت اهلل موسلوی قلوام، مدیلر عاملل سلتاد دیله اسلتان 
کرملان گفلت: از ابتلدای امسلال تاکنلون، ۱۴ زندانلی جرائلم 
غیرعمد بلا مبللغ 5 میلیلارد و ۱۲۱ میلیلون ریلال از زندان های 
اسلتان کرمان آزاد شلده اند و به آغلوش گرم خانواده بازگشلتند.

مدیلر عاملل سلتاد دیله اسلتان کرملان افلزود: در حلال حاضلر 
۱5۴ نفلر زندانی جرائلم غیرعملد در زندان هلای اسلتان کرمان 
به سلر می برند کله بلرای آزادی ایلن تعلداد، ۱۴ میلیلارد تومان 
نیاز است.موسلوی قلوام با اعلالم اینکه زنلدان کرمان بلا 63 نفر، 
باالتریلن آملار مربلوط بله زندانیلان جرائلم غیرعملد را بله خود 
اختصلاص داده اسلت، بیلان داشلت: زنلدان منوجان با یلک نفر 

کمتریلن آملار زندانیلان جرائم غیرعملد را دارا اسلت.
او بله باالترین نوع جلرم در بیلن زندانیلان جرائم غیرعمد اشلاره 
کرد و بیان داشلت: محکومیلن مالی با ۷9 نفلر، محکومین مهریه 
بلا 58 نفلر و محکومیلن نفقله بلا ۱۴ نفلر باالتریلن آملار در بین 

جرائلم غیرعمد را دارا هسلتند.
مدیر عامل سلتاد دیه اسلتان کرمان با اشلاره به اینکله از ابتدای 
امسلال تاکنلون، ۲ جشلن گلریلزان به صلورت نیمه حضلوری و 
مجازی در اسلتان کرمان برگزار شلده اسلت، تصریح کلرد: از ۱۱ 
ماه مبلارک رمضلان جشلن های گلریلزان در شهرسلتان کرمان 
برگزار شلده که در اولین شلب که مهملان برنامه حجت االسلالم 
و المسللمین علیدادی سللیمانی نماینلده ولی فقیه در اسلتان و 
امام جمعه کرملان بودند، مبللغ ۱۰۰ میلیون تومان بله زندانیان 

جرائلم غیرعمد اسلتان کرمان کمک شلد

نجات۸9شهروندکرمانی
درفروردین

مدیرعامل سلازمان آتش نشلانی کرمان گفت: طی 3۰۱ عملیات 
در فروردیلن  امسلال، 89 نفر از شلهروندان با کمک آتش نشلانان 

نجلات یافتند.
رضا میرزایی، مدیرعامل سلازمان آتش نشلانی و خدملات ایمنی 
شلهرداری کرملان گفلت: ۱۲6 عملیلات اطفلای حریلق و ۱۷5 
عملیات امداد و نجات در حلوادث ناشلی از بی احتیاطی و رعایت 
نکردن مسلائل ایمنی در فروردین  امسلال در شلهر کرمان، انجام 

شلده است.
او افلزود: از مجملوع ۱۲6 حادثله حریقلی کله در فروردین ملاه 
اتفاق افتلاد، 6۱ ملورد مربلوط بله ملواد پسلماند و بازیافتی، ۱۴ 
ملورد مربلوط بله وسلایل نقلیله، ۲9 ملورد مربلوط بله منلازل 
مسلکونی، 6 مورد مربوط به مراکز تجلاری و ۱6 ملورد مربوط به 

جنلگل و درختلان بوده اسلت.
میرزایلی بلا اشلاره بله انجلام ۱۷5 عملیلات املداد و نجلات در 
مدت زملان یادشلده، بیلان کلرد: از این تعلداد، ۲8 ملورد مربوط 
به زنده گیلری حیوانات خطرنلاک و آزاردهنلده، ۷3 مورد مربوط 
بله زنده گیلری مار هلای سلمی و غیرسلمی، ۲5 مورد مربلوط به 
چیدن حلقله و قفلل، ۱5 ملورد مربلوط به املداد آسانسلور، ۱۰ 
ملورد مربوط بله املداد تصادفلات خودرویلی، یک ملورد مربوط 
به امداد و نجلات از کلوه و بلندی، 3 ملورد مربوط بله بازدید های 

املدادی و بقیله آن هلا مربوط به سلایر ملوارد بوده اسلت.
او گفت: در مجملوع این عملیات هلا، 89 نفر از شلهروندان نجات 
یافتنلد و ۱5 نفلر در حوادثی از قبیلل تصادف و سلقوط از بلندی 

مجروح شلدند.
مدیرعاملل سلازمان آتش نشلانی و خدملات ایمنلی شلهرداری 
کرملان بیلان کلرد: در فروردیلن امسلال همچنیلن، 98 ملورد 
مشلاوره ایمنلی و ۲5 ملورد بازدیلد ایمنلی بنلا بله درخواسلت 

شلهروندان ارائله شلد.

۷۴بستریجدیدو۶فوتی
درشبانهروزگذشته

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر 
مهدی شللفیعی، سللخنگوی این دانشگاه عصر 
یک شللنبه 5اردیبهشللت ماه با بیان اینکه طی 
۲۴ سللاعت گذشللته، ۷6 بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شللده اند، گفت: 
»۴5نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
)شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شللهربابک، زرند، ارزوئیه(،۴ نفر حوزه دانشللگاه 
علوم پزشکی رفسنجان ،8 نفر حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت و یک نفر از بستری شدگان از حوزه  

دانشگاه علوم پزشکی بم هستند«.
او با بیان این کلله ۱6نفر از حوزه  دانشللکده علوم 
پزشکی سللیرجان بسللتری جدید گزارش شده 
است، افزود: »در حال حاضر، 5۰6 بیمار کرونا در 

بیمارستان های استان بستری هستند«.
شللفیعی ادامه داد:»۲۷6نفر از بیماران بستری 
در حوزه  علوم پزشللکی کرمللان، ۴۲نفر حوزه  
علوم پزشکی رفسللنجان، 56نفر حوزه  جنوب، 
6نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۱۲6 نفر 
از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری 
هسللتند و خدمات بیمارسللتانی به آن ها ارائه 
می شود«.او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 
۱8هزار و 6۴6 نفر در استان، به دلیل ابتال به کرونا 

بستری شده اند«.

تاکنونموردیازابتالبهکرونای
هندیدرکرمانمشاهدهنشدهاست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: تاکنون موردی از 
ابتال به ویروس کرونای هندی در اسللتان کرمان مشاهده نشده 

است؛اما کار در این زمینه باید با دقت و جدیت انجام شود.
حسین صافی زاده،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
اشاره به اینکه نوعی از ویروس جهش یافته کرونا در هند شناسایی 
شده است،گفت:با توجه به موقعیت جغرافیایی استان های شرقی 
و نزدیکی هند به این مناطق،باید کنترل الزم در ورودی کشور از 

سمت شرق افزایش یابد.
او با بیان اینکه مشللاهده ایللن ویروس باعث نگرانی افرادشللده 
است،افزود:تاکنون موردی از ابتال به ویروس جهش یافته هند در 
استان کرمان مشاهده نشده است؛ اما کار در این زمینه باید با دقت 

و جدیت انجام شود.
صافی زاده بیان کرد:تمام رفت و آمد ها با نظارت شللدید در حال 
کنترل است و با توجه به مجاورت استان کرمان به کشور پاکستان و 

افغانستان،این ویروس احتماال وارد استان کرمان می شود.
او با تاکید بر اینکه تعداد بستری های کرونایی در کرمان 3برابر شده 
است و هیچ داروی قطعی وجود ندارد،گفت:تعداد موارد سرپایی 

نیز طی هفته های گذشته چندین برابر شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشللکی کرمان علت این افزایش 
را رعایت نکردن بخش اصناف و اداره ها که دور کاری ها را رعایت 
نمی کنند،عنوان کرد و افزود: باید با جدیللت با این افراد برخورد 

شود.
او تصریح کرد:با وجود هشدار هایی که داده شده بود،متاسفانه قدری 
سهل انگاری از سوی مسئوالن صورت گرفت و زودتر از حد مقرر 
جاده ها را باز کردند و مردم هم که طبیعتا خسته شده بودند،بعد از 
یک سال به سفر رفتند و نتیجه این شد که تخت های بیمارستان ها 
تکمیل و آمار مبتالیان به کرونا هشدار دهنده شد و این آمار نشان 

دهنده سیر صعودی است.
صافی زاده بیان کرد: نوع ویروسی که در کشور در گردش است،غالبا 
ویروس جهش یافته انگلیسی هست که عالئم بیماری همان عالئم 
قبلی است با این تفاوت که قدرت سللرایت آن نسبت به ویروس 
مادر،بسیار بیشتر)حدود ۷۰ برابر( است و در این ویروس افراد به 
صورت خانوادگی و خوشه ای و در دورهمی و تماس های نزدیک 
که یک نفر در یک کانون مبتال شللده اسللت و بقیه را نیز درگیر 
می کند،مبتال می شوند و به همین دلیل سللرعت افزایش تعداد 

بیماران نسبت به پیک های قبلی بسیار زیادتر شده است.

سرپرست تیم فوتسال بانوان صنعت مس 
رفسنجان با بیان اینکه حق این تیم در صعود 
به لیگ برتر پایمال شده است از مسئوالن 
فدراسیون فوتبال خواست فکری به حال ورزش بانوان کنند 
تا بوسیله ورزش به ویژه فوتبال برای کشور افتخار آفرینی 

کسب شود.
مجتبی کرمی در خصوص تعداد تیم های صعود کننده به 
دور بعد ) لیگ برتر ( اظهارداشت: تیم فوتسال بانوان صنعت 
مس رفسنجان با درخواستی از فدراسیون فوتبال کشور بر 
حضور سه تیم از هر گروه در لیگ برتر تأکید کرده بود که با 

این پیشنهاد مخالفت شد.
او افزود: به همراه تیم های فوتسال اصفهان، تهران و تیم 
خراسان رضوی از فدراسیون فوتبال درخواست کردیم 
همانطوری که آئین نامه فوتسال آقایان را تغییر دادید و از هر 
گروه سه تیم انتخاب شدند؛ برای بانوان هم این آئین نامه را 
اجرا کنید و بیایید تعداد تیم های صعودکننده از هر گروه را از 

دو تیم به سه تیم افزایش دهید.
کرمی خاطرنشان کرد: به این دلیل که باالخره ما هم 
سرمایه گذاری زیادی را انجام دادیم و قهرمان پارسال بودیم 
و در کل این درخواستی بود که از سازمان لیگ داشتیم که 
در پاسخ گفتند ما دستور از کسی نمی گیریم و سازمان لیگ 

خواسته ما را نادیده گرفت.
سرپرست تیم فوتسال بانوان صنعت مس رفسنجان  بیان 
کرد: اگر بنا به استعالم گرفتن از آیین  نامه باشد چرا این آیین 
 نامه را برای فوتسال آقایان تغییر دادید؟  در مراسم قرعه  کشی 
تیم ها جهت راهیابی به لیگ برتر، پس از تمام بی  احترامی 
 هایی که به تیم  های فوتسال انجام شد تنها این نمایندگان 
مس رفسنجان بودند که خاموش ننشستند و اعتراض کردند.

سومین کارگروه رفع موانع تولید شمال استان 
کرمان در سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
برای بررسی چالش های 6واحد تولیدی برگزار شد 
و مصوباتی برای رفع مشکالت این واحدها به تصویب اعضا رسید.

در این نشست بخشودگی جرایم تولیدی آلومینیم هزار،امهال 
تسهیالت مدیران خودرو و اخذ تسهیالت ۲۰۰میلیارد تومانی برای 
واحد فراصنعت جدار به تصویب کارگروه رسید و مقرر شد برخی از 

مشکالت این واحدها در سطح ملی پیگیری شود.
همچنین مقرر شد با توجه به اینکه نیاز به انواع کودهای کشاورزی 
استان زیاد است و تولید اسید سولفوریک توسط شرکت مس 
سرچشمه و خاتون آباد از طریق تولید مس انجام می شود، شرکت 
ملی صنایع مس ایران،اسید سولفوریک تولیدی خود را با قیمت 
سال گذشته به واحدهای تولیدی مشمول استان عرضه کند که 

این مصوبه نیز نیاز به پیگیری ملی داشت. 
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به اینکه 
احتمال ایجاد رانت در این زمینه وجود دارد گفت:مقدار مصرف 
واحدهای مشمول باید مشخص شود زیرا ممکن است این 

محصول از استان خارج و با نرخ بیشتری فروخته شود.
حسین مهرابی افزود:سازمان صمت فرآیند تولید این واحدها 
را رصد و با کمک سازمان جهاد کشاورزی استان به گونه ای 
برنامه ریزی نماید که انواع کود با قیمت مناسب به مصرف کننده 
برسد.او با اشاره به صدور پروانه بهره برداری کترینگ فرودگاه 
کرمان به عنوان دیگر مصوبه این نشست اظهارداشت:با شرط 
موقت بودن این واحد و موافقت متولیان بهداشت،موافق تصویب 

این دستور کار هستم.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان افزود:بر مصوبات 
شهرستانی تاکید داریم و مصوبات سفرهای استاندار کرمان ذیل 
کارگروه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع انجام شده که این مصوبات 
به صورت منسجم تر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان دنبال می شود و کارگروه رفع موانع هم نیاز به انسجام 

بیشتری دارد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمان 
نیز گفت:ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان پس از ۲ 
سال فعالیت کارشناسی وزارت صمت،از ابتدای اردیبهشت امسال 

آغاز به کار کرد و اکنون قابلیت اجرا دارد.
علیرضا رحمان نژاد افزود:از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری 
تمامی واحدهای تولیدی می توانند در راستای رفع مشکالتشان 
در این سامانه ثبت نام کنند و این مسائل با وجود یک سیستم در 
دستگاه های اجرایی قابلیت رفع دارد و همچنین چالش ها در 
صورت نیاز به مصوبه،در کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان 

مطرح و مصوبه کاربردی دریافت می کنند.

مسئوالنفدراسیونفوتسال،
بهورزشبانوانبهادهند

مشکالت۶واحدتولیدی
درکرمانرفعمیشود
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آگهی فقدان سند مالکیت: 
1819-400/1/31خانـم  شـماره  درخواسـت  طبـق  احترامـا 
ژيـا / احسـان فرزنـد اصغر شـماره شناسـنامه 203 تاریخ 
تولد  1356/02/09دارای شـماره ملـی 2991602317 مالک 
ششـدانگ پـاک 1511 فرعی از 2843 اصلی بخـش 3 کرمان موضوع 
سـند مالکیـت اصلـي بشـماره چاپـی 823818 سـری ب سـال 90 که 
در صفحـه 323 دفتـر امـاک جلـد 307 ذیـل شـماره 74599 ثبـت 
گردیـده اسـت. رهنـي شـماره 26752 مـورخ 1391/07/04کـه بنفـع 
بانـک مسـکن بـه مبلـغ 359630976 بـه مـدت 10 ثبـت شـده .رهني 
شـماره 60331 مـورخ 1382/07/17کـه بنفـع بانـک مسـکن بـه مبلـغ 
379210000 صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهاد 
محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبور 
بعلـت جابجایـی مفقـود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده 

لـذا باسـتناد اصـاح تبصـره یک اصاحـی مـاده 120 آئین نامـه قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر با 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه تسـلیم نمایند در 
غیـر ایـن صـورت پس از مـدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقـدام خواهـد شـد. م الف 120
 تاريخ انتشار: 1400/02/09

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه ۲ کرمان
از طرف امید ساعد

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظـر بـه اینکـه تحدید حـدود ششـدانگ سـاختمان محل 
شـرکت تعاونـی روسـتای جـال آبـاد پـاک 10 فرعـی از  
آبـاد  آبـاد جـال  اراضـی کریـم  واقـع در  18866 اصلـی 
بخـش 13 کرمـان بمسـاحت تقریبـی 20 قصـب  بـه نشـانی زرنـد 
تحدیـد  مالـک  نماینـده  حضـور  عـدم  بعلـت  ابـاد  جـال  روسـتای 
حـدود نگردیـده و اعمـال تبصـره ذیل مـاده 15 قانون ثبت هم میسـر 
نمـی باشـد لـذا حسـب درخواسـت کتبـی 1400/2/4 نماینـده مالـک 
بدینوسـیله تحدیـد حـدود اختصاصی پـاک فوق الذکر راس  سـاعت 
8 صبـح روز  پنـج شـنبه مورخـه 1400/2/30 در محـل شـروع و بعمل 
خواهـد امـد لذا بدینوسـیله بـه مالک یـا مالکین اماک مجـاور اخطار 
مـی گـردد در در روز و سـاعت مقـرر در ایـن آگهی در محـل حضور بهم 
رسـانند  و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا 
معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کـس یـا کسـانی بـر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـند طبـق ماده 20 قانـون ثبت حداکثر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض 
خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال گـردد 
ضمنـا معتـرض ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتراض بـه اداره 
ثبـت اسـناد دادخواسـت الزم جهت طـرح دعوی به دادگسـتری محل 
تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پس از گذشـت مهلـت یاد شـده و عدم 
ارایـه دادخواسـت به دادگسـتری بـا اخذ گواهـی مذکور از دادگسـتری 
توسـط متقاضـی سـند مالکیـت صـادر و هیچگونـه ادعایـی مسـموع 

بود.   نخواهـد 
 م الف 17

تاریخ انتشار: مورخه 1400/2/6
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک  یـک فرعـی از 5246 
اصلـی واقـع زرنـد بخـش 13 کرمـان بنشـانی خیابـان هفـده 
شـهریور کوچـه 15  بمسـاحت 154.70 مترمربـع مـورد تقاضای 
آقـای وحیـد اسـامی علـی آبـادی فرزنـد یـدهللا بـه اسـتناد رای شـماره 
در  زرنـد  شهرسـتان  ثبـت  اختـاف  حـل  هیـات   139960319008000308
مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 
آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعد مقـرر مـورد واخواهی 
قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت 
باسـتناد  بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن  مورخـه 1400/1/14 مالـک 
تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حدود از سـاعت 8 صبح 
روز پنجشـنبه مورخـه 1400/2/30 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد امـد لذا 
بدینوسـیله بـه مالـک یـا مالکین اماک مجـاور رقبه مذکور اخطـار می گردد 
در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقوع ملـک حاضـر و در صورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه 
کـس یـا کسـانی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـند 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم تـا بـه 
دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمنـا معتـرض بایسـتی بـه اسـتناد مـاده86 
اییـن نامـه ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض به 
اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعوی به دادگسـتری ارائـه نمایند 
بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع 

بود.   نخواهـد 
 م الف 16

تاریخ انتشار: دوشنبه مورخه 1400/2/6
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

فراخوانمناقصهعمومی
یکمرحلهای

حسن علی اکبری- مسئول دفترفنی ومهندسی

اداره کل ورزش وجوانــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی  اجــرای فونداســیون و 
اســکلت ســالن ورزشــی کاراتــه کرمــان   بــه شــماره  ۲۱۰   را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
ــق درگاه  ــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طری ــا ارائ مناقصــه ت
  www.setadiran.ir ــه آدرس ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت س
ــی،  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبل
ــی را  ــای الکترونیک ــی  امض ــت گواه ــور و دریاف ــایت مذک ــام در س ــت ن ــل ثب مراح

جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

تاریخ  انتشار  مناقصه  در  سامانه تاریخ   ۱۴۰۰/۰۲/۰8  می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت : ســاعت  ۰7:3۰ روز چهــار شــنبه  

ــخ   ۱۴۰۰/۰۲/۰9 ــج شــنبه  تاری ــی ســاعت ۱۴:۰۰   پن ــخ ۱۴۰۰/۰۲/۰8  ال تاری
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت۱۴:۰۰  روز   یک شنبه  تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱9

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۰8:۰۰  روز  دو شنبه تاریخ   ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
اطاعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : مرکــز 

ــاس :۰۲۱-۴۱93۴ تم
دفتر ثبت نام 88969737 و 8۵۱93768

مالف505۸

ت اول
نوب

روستاهایرفسنجانتشنهاند

تزریقبیشازچهارهزاردوزواکسنکرونادررفسنجانانجامشد

 

بحرانی ترین  از  یکی  رفسنجان  شهرستان 
شهرستان های استان و حتی کشور از نظر آب 
است و به ویژه روستاهای رفسنجان با این مشکل 
مواجه اند، روستاهایی هستند که تمام روزهای 
سال با مشکل بی آبی مواجه اند و روستاهایی هم 
در تابستان بحرانی تر می شوند.هنوز به تابستان 
نرسیده داد تشنگی روستاهایی از جمله کریم آباد 
علیا، سعادت آباد و...در آمده و روزهای ماه مبارک 
رمضان را با بی آبی سر می کنند.هوا گرم است و کام 
روزه داران از وجود این مشکل در سحر و افطار تلخ، 
آب نیست و ساعت ها منتظرند تا صدای چکه ای از 

شیر آب بشنوند، اما دریغ از یک قطره آب.
در گفت وگو با یکی از بانوان اهالی کریم آباد علیا،از 
قطعی آب طی دو روز در روستا سخن به میان آورد 
و مشکالتی که برایشان به وجود آمده، سختی در 
شست و شو و پخت و پز و روزهایی که با تشویش و 
اضطراب بی آبی در ماه مبارک رمضان می گذرانند.
دولتپمپهایغیرمجازراجمعآوریکند

این بانو همچنین در کنار این نگرانی که آیا همین 

وضع تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت 
و تا کی باید از روستاهای دوردست دیگر یا از شهر 
آب بردارند، از وجود پمپ های آب در اکثر خانه ها 
در زمانی که آب هست هم گالیه کرد و خواستار 
رسیدگی و برخورد شد چراکه زمانی هم که آب 
هست و پمپ ها آب را می کشند باز هم خانه هایی 
که پمپ ندارند با مشکل بی آبی و کم آبی مواجه  

می شوند.
اما وانت هایی را هم در مسیر می بینم که دبه های 
آب را با خود حمل می کنند، به نظر می رسد بحران 
آب در این منطقه به تابستان نرسیده شروع شده و 

عطش، روستاها را فرا گرفته است.
وقتیقطعیدوساعتهبرق،دوروزآبرا

قطعمیکند
برای جویا شدن از احوال آب امسال در روستاها 
همچنین علت قطعی آب در کریم آباد و سعادت آباد 
با حسین چرخ انداز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شهرستان رفسنجان علت قطعی آب در روستاهای 
یاد شده را قطعی برق دانست و اظهار کرد: زمانی 
که قطعی برق داشته باشیم مخازن افت می کند و 

شبکه خالی می شود.

مدیرعامل شرکت آبفا رفسنجان ادامه داد: در حال 
پیگیری با اداره برق هستیم که نسبت به رفع این 

مشکل همکاری کنند.
او با اشاره به اینکه از زمانی که برق وصل شود تا 
چاه ها پر شود و آب وارد مدار شود ۲۴ ساعت طول 
می کشد، افزود: تمام روستاها مخزن ذخیره آب 
دارند و توصیه می کنم مخازن را آبگیری کنند تا 

زمانی که برق قطع می شود مشکل نداشته باشند.
چرخ انداز در خصوص استفاده مشترکان از پمپ 
آب در منازل گفت: پمپ نباید به طور مستقیم به 
شبکه وصل باشد بلکه حتما باید به مخزن متصل 
شود تا حقوق شهروندی رعایت شود و مردم دچار 

افت آب نشوند.
اخذمجوزازدادستانبرایجمعآوری

پمپهایغیرمجاز
او عنوان کرد: ۱3۰ هزار مشترک در شهرستان 
داریم که رسیدگی به تمام این خانه ها زمان می برد، 
اما مجوز از دادستان جهت جمع آوری پمپ هایی 
که مستقیم به شبکه وصل هستند، گرفتیم، ضمن 
اینکه مردم هم هرجا این مورد را دیدند با ۱۲۲ 
تماس گرفته و اطالع دهند تا نسبت به برخورد 

اقدام شود.
چرخ انداز متذکر شد: مشکل قطعی آب روستاهای 

مذکور برطرف خواهد شد.
نوقیهاهمچنانبدونآب

اما روستاهایی از منطقه نوق رفسنجان هم که 
داد بی آبی شان را تا استانداری رساندند و کسی به 
دادشان نرسید، همچنان بی آب هستند و به نظر 
می رسد مسئوالن رفسنجان هم خسته شدند و 
دستگاه های حفاری را از محل حفر چاه برداشته اند 

و دیگر توان پرداخت خسارات میلیونی ندارند.
گفته می شود حل مشکل آب مردم نوق از استان 

باید صورت گیرد.
با توجه به اینکه رفسنجان عالوه بر کمبود آب، با 
وجود توسعه صنعتی و جمعیتی کمبود برق هم 
دارد و نماینده همواره این موضوع را متذکر شده 
است و به دنبال احداث نیروگاه 5۰۰ مگاواتی برق در 
رفسنجان است، می طلبد مسئوالن نسبت به رفع 
مشکل برق که با احداث نیروگاه حل می شود اقدام 
کنند چراکه نبود هر یک از این انرژی ها زندگی ها 
را مختل کرده و قطعی برق صنایع را هم با مشکل 

مواجه می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت :چهار 
هزار و 39۲ دوز واکسن کرونا در این شهرستان 
تزریق شده است و با شروع واکسیناسیون گروه 
دوم در هفته آینده یکهزار و ۴۰۰ دوز دیگر واکسن 

تزریق خواهد شد.
علی اسماعیلی ندیمی ضمن تبریک آغاز هفته 
سالمت اظهار کرد: هفته آینده تزریق واکسن به 
گروه های پرخطر شروع خواهد شد، هر چه تعداد 
واکسیناسیون افزایش پیدا کند در پیک های بعدی 
تعداد بستری ها و مرگ  ومیرها کاهش پیدا می کند.
او افزود: در هفته گذشته روزهایی بود که تا ۷۰۰ 
تست کرونا انجام می گرفت و این رویه کمک 

شایانی کرد تا بیماری کنترل شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه 
ماسک مهمترین ابزار پیشگیری از ابتال به کرونا 
است، عنوان کرد: ۷۰ درصد موارد ابتالی کرونا در 
دورهمی  های خانوادگی و میهمانی  ها اتفاق می 
افتد، بدترین مکان برای ابتال به کرونا، رستوران  ها 

و مکان  های غذاخوری هستند و در تجمع  های 
خانوادگی ماسک ها برای خوردن غذا و نوشیدنی 
برداشته می شود که موارد ابتال را افزایش می دهد.

رعایت  اینکه  به  اشاره  با  ندیمی  اسماعیلی 
پروتکل های بهداشتی در طول هفته گذشته در 
اداره ها به 9۰ درصد و در سایر اماکن به ۷۰ تا 8۰ 
درصد رسیده است افزود: هنوز انتظار می رود مردم 
پروتکل ها و محدودیت ها را اجرا کنند تا در این پیک 

شاهد تلفات و موارد ابتالی کمتری باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح 
کرد:از اصناف رفسنجان سپاسگزاریم که در 
دو هفته گذشته در رعایت پروتکل ها و اعمال 
محدودیت ها با ما همکاری کردند البته درصد کمی 
از اصناف هستند که رعایت نمی کنند هرچه رعایت 
پروتکل  های بهداشتی کاهش پیدا کند، شاهد اوج 

بیماری و پیک های بعدی خواهیم بود.
اسماعیلی ندیمی با اشاره به اینکه افراد مسن و 
بیماران زمینه ای به خوبی تا به حال رعایت کرده 

اند، گفت: متأسفانه پروتکل های بهداشتی در نسل 
جوان کمتر رعایت می شود.

تشریحعواملکاهشمرگومیرهایناشی
ازکرونادررفسنجان

او با بیان اینکه سه عامل باعث کاهش مرگ  و میرها 
در پیک چهارم کرونا در رفسنجان شد، عنوان کرد: 
تشخیص زودرس عامل مهم در کاهش مرگ و 
میرها است، به ازای هر فردی که به کرونا مبتال 
می شد، حداقل  هشت نفر که با این فرد در ارتباط 
نزدیک بودند، تست گیری و آزمایش کرونا انجام 

می شد.
اسماعیلی ندیمی گفت:درس هایی از پیک سوم 
کرونا گرفتیم،بخش CCu را به بخش مراقبت 
تنفسی تغییر داده و تعداد زیادی از پرسنل و کادر 

درمان را آموزش دادیم.
اسماعیلی ندیمی تصریح کرد: از ۱۰ روز پیش بخش 
بستری های موقت را راه اندازی کرده ایم که مردم 
بهتر مراجعه می کنند و همچنین درمان و قرنطینه 

خانگی بیماران در خانه ادامه پیدا کرده و بیماری 
کنترل می شود.

او افزود: هنوز در پیک چهارم هستیم و ادامه این 
موج و موج های بعدی به رفتار مردم بستگی دارد.

رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت:اقدامات بسیار گسترده ای انجام گرفت و کادر 
درمان به صورت شبانه روز کار کردند و کانون های 
آلودگی را پیدا کردند و تست های تشخیصی کرونا 
گرفته شد، که کانون های آلوده به ویروس کوچک 

شد و به انتها رسید.
او طرح شهید سلیمانی را یکی از طرح های موفق 
در پیشگیری از موارد ابتال به کرونا و بیماریابی بیان 
کرد و گفت: بسیج، هالل احمر و شهرداری و سایر 
ارگان ها در اجرای این طرح بسیار همکاری کردند 

تا بیماری کنترل شود.
اسماعیلی ندیمی از مردم درخواست کرد که در 
سامانه سیب ثبت نام کنند و افزود: افراد مسن به 
نزدیکترین مرکز بهداشت مراجعه کنند و در سامانه 
سیب اطالعات خود را ثبت کنند تا برای دریافت 
واکسن کرونا، اطالعات کافی از افراد مسن و بیماران 

با بیماری زمینه ای داشته باشیم.

فارس

گزارش

مدیرعاملشرکتآبفارفسنجانعنوانکرد:130
هزارمشترکدرشهرستانداریمکهرسیدگیبه
تماماینخانههازمانمیبرد،امامجوزازدادستان
جهتجمعآوریپمپهاییکهمستقیمبهشبکه
وصلهستند،گرفتیم،ضمناینکهمردمهم
هرجااینموردرادیدندبا122تماسگرفتهو
اطالعدهندتانسبتبهبرخورداقدامشود.
چرخاندازدرخصوصاستفادهمشترکانازپمپ
آبدرمنازلگفت:پمپنبایدبهطورمستقیمبه
شبکهوصلباشدبلکهحتمابایدبهمخزنمتصل
شودتاحقوقشهروندیرعایتشودومردم
دچارافتآبنشوند.

س
فار

س: 
عک

درماهمبارکرمضانمردمروستاهاییازرفسنجانبابیآبیدستوپنجهنرممیکنندوهنوزبهتابستاننرسیده
وکمآبیبههمهجارخنهنکردهاست،کامشانتلخشدهاست.

لبهاییکهدرسحروافطارهمترنمیشود
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رییللس کمیسللیون اقتصللادی مجلس 
شورای اسللالمی از جمع بندی گزارش این 
کمیسللیون در مورد کاالهای اساسللی در 

جلسه روز گذشته این کمیسیون خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: کمیسللیون اقتصادی مجلس 
جلساتی را برای بررسللی کارهای نظارتی 
کمیسیون برگزار کرده و خواهد کرد، البته 

به دلیل شرایط کرونا جلسات کمیسیون به صورت داخلی برگزار می شود و مهمانی از بیرون 
پذیرفته نمی شود.وی افزود: در جلسه امروز، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در خصوص 
کاالهای اساسی و غیر اساسی در حال جمع بندی است و در روزهای آینده هم درباره مباحث 

نظارتی جمع بندی صورت می گیرد.

جمعبندیگزارشکاالهایاساسی
درکمیسیوناقتصادی

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از موافقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی کشور با برگزاری انتخابات الکترونیک در ۲۴ شهر خبر داد.سید حمیدرضا کاظمی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به برگزاری جلسه اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور، بیان 
کرد: در این جلسه درخواست وزارت کشور درباره برگزاری الکترونیک انتخابات در برخی شهرها بررسی 
شد. هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بنا به درخواست وزارت کشور و با توجه به ظرفیتی که وزارت 
کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک در اختیار داشت با برگزاری الکترونیک انتخابات در 8 کالن شهر 
و ۱6 مرکز استان موافقت کرده است.وی در ادامه اظهار کرد: بر این اساس انتخابات در شهرهای مشهد، 
شیراز، کرج، اهواز، کرمانشاه، قم، اصفهان، تبریز، بوشهر، بیرجند، قزوین، بندرعباس، شهرکرد، زنجان، 
یاسوج، همدان، ارومیه، رشت، بجنورد، سمنان، گرگان، ایالم، خرم آباد و ساری به شیوه الکترونیک برگزار 
خواهد شد.رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه تصریح کرد: پیش از این و در جریان 
نام نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 

کشور با خواست وزارت کشور برای ثبت نام مجازی داوطلبان موافقت کرده بود.

انتخاباتدرکرمانالکترونیکی
برگزارنمیشود

طبق اعالم مرکز آمار ایران، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 8.3 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 
)8.8 درصد( ۰.5 واحد درصد کاهش داشته است. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در 
فروردین ماه ۱۴۰۰ برابر 38.9 درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 3۷.5 درصد 
برای دهک اول تا ۴5.8 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۴۰.8 درصد برای دهک دهم تا ۴5.8 درصد 
برای دهک دوم است. هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 
بین ۲9.8 درصد برای دهک اول تا ۴۷.۱ درصد برای دهک دهم است.بر اساس اعداد مربوط به تورم 
در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 8.3 درصد رسید که نسبت 

به ماه قبل )8.8 درصد( ۰.5 واحد درصد کاهش داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل ۰.3 واحد درصد 
و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۰.6 واحد درصد افزایش نشان 

می دهد.

فاصلهتورمیدهکها
به۸.3درصدرسید

خبرخبر

ایران به دنبال تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه 
تولید بنزن در پتروشللیمی بوعلی سینا در 
سال ۱399 از واردات این محصول راهبردی 

بی نیاز شد.
این مجتمع آروماتیکی سال ۱399 موفق 
به تولید بیللش از ۱۰۰ درصد برنامه تولید 
خللود در محصول بنزن شللده و بللا تولید 
856۱۰ هزار تن محصول نسللبت به سال 
98 با 8 درصد افزایش، به تولید حداکثری 
رسللیده اسللت.اردالن صداقت زاده-مدیر 
بازرگانی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در 
این زمینه اظهار کرد: ایللن افزایش تولید، 
کشور را از واردات محصول راهبردی بنزن 
که به عنوان محصول پایه در شللوینده ها و 
مواد بهداشللتی کاربرد دارد بی نیاز کرده تا 
عالوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشللور، 
در شرایط همه گیری ویروس کرونا و لزوم 
افزایش مصرف شللوینده ها، کشللور بدون 
چالش و با تکیه بر تولیدات داخلی نیازهای 

مصرف کنندگان را برطرف کند.
وی ادامه داد: با تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه 
تولید در سال ۱399، افزون بر جلوگیری از 
واردات  محصول بنزن، بخشی از تولید این 
محصول راهبردی را به خارج از کشور صادر 
کرده ایم که در شللرایط سخت تحریم های 
یکجانبه  و ظالمانه علیه کشور، ارزآوری قابل 
توجه ای را برای کشور به ارمغان آورده  است.

مدیللر بازرگانللی شللرکت پتروشللیمی 
بوعلی سللینا افزود: همچنین سال ۱399، 
تولید محصوالت برش سبک با ۲۲ درصد، 
برش سللنگین با هفت درصد و گاز مایع با 
هفت درصد افزایش تولید همراه بوده است.

صداقت زاده تصریح کرد: در سللال ۱399 
نیز صادرات زمینی رشللد چشمگیر 3۴۰ 
درصدی را نشللان می دهد که بللا افزایش 
حمل ونقللل زمینی و  کاهللش حمل ونقل 
دریایی، هزینه حمل محصوالت نیز به شدت 
کاهش داشللته و سللبب افزایش سود این 

شرکت شده است.
وی اظهار کرد: سللال ۱399 مقدار فروش 
شللرکت در مجموع ۲5 درصللد افزایش 
نسللبت به مدت مشابه سللال 98 را نشان  
داد که روزهای خوب شللرکت پتروشیمی 
بوعلی سینا در روزهای تحریم با تکیه بر توان 
داخلی و بی اثر ساختن تحریم ها در صنعت 

پتروشیمی را نوید می دهد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو کشور 
بیان کرد: برای کاهش قیمت خودروها می توان 

از اهرم واردات استفاده کرد.
 مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
کشور در رابطه با پیشنهاد دوباره شورای رقابت 
برای افزایش قیمت خودرو و مخالفت مجلس 
در مصاحبه با  برناملله گفت وگوی اقتصادی 
گفت: وقتی سیاست گذاران ما به جای اینکه 
نقش ناظر را داشته باشللند نقش عامل را بر 
عهده می گیرند خود به خود منافع خود را به 
منافع عموم ترجیح می دهند.وی با بیان اینکه 
قانونگذاری در حوزه صنعت خودروسللازی 
متناسب با وضعیت این صنعت پویا و جاری 
نبوده و نیست گفت: عدم آگاهی از این صنعت و 
بازار فروش و عرضه و تقاضا باعث شده که قوانین 
و مقررات در حوزه صنعت خودرو کارایی الزم را 
نداشته باشند و در نتیجه این اوضاع را رقم زده 
است.سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو 
کشور با انتقاد از نظام قیمت گذاری دستوری 
در صنعت خودرو گفت: وقتی بازار 85۰ هزار 
دستگاهی انحصاری است آیا وظیفه شورای 
رقابت قیمت گذاری است یا شکستن انحصار!؟
دادفر با بیان اینکه برای کاهش قیمت خودروها 
می توان از اهرم واردات استفاده کرد افزود: اگر 
قیمت خودرو افزایش پیدا نکند خودروساز 
ورشکسته می شللود و این درحالیست که با 
واردات خودرو می توان برای کاهش قیمتها 
اقدام کرد.وی با تأکید بر اینکه قیمت گذاری 
وظیفه شورای رقابت نیست گفت: این شورا 
باید قوانین و مقررات ضد انحصار را تصویب 
کند اما ما نفهمیدیم بر اسللاس کدام قانون 
شللروع به قیمت گذاری خودروها می کنند 
که فقط هم بازار به هم می خورد.سخنگوی 
انجمن واردکنندگان خودرو کشور از مجلس 
درخواسللت کرد که بلله موضللوع انحصار 
خودروسازان ورود کند و به شورای رقابت هم 
اجازه ندهد که وارد قیمت گذاری شود چراکه 

این کار به ضرر صنعت خودروسازی است.
در ادامه، مهندس محمدحسن شجاعی فرد 
رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودرو 
دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اعتبار باالی 
ایران از نظر علم و دانش صنعت خودروسازی 
در دنیا گفت: در حال حاضر دانشجویان و فارغ 
التحصیالن ما در صنعت خودروی کشورهای 
خارجی به ویژه نیوزلند، آلمان، استرالیا و کانادا 
فعالیت می کنند به این دلیل که در ایران از آنها 
استفاده نشد.وی افزود: پلتفرم خودروی ملی 
پنج سال است که ایجاد شده و با وجود اینکه 
مسئوالن گفته اند از این پلتفرم استفاده می 
کنند اما به دلیل اینکه منفعتی برای خود آنها 
ندارد استفاده نمی کنند و چشمشان به خارج 

از کشور است.

رئیس پلیس فتای استان کرمان در مورد هر گونه کالهبرداری با عنوان 
کارت اعتباری سهام عدالت هشدار داد.سرهنگ امین یادگارنژاد، رئیس 
پلیس فتای استان کرمان گفت: با اعالم دولت مبنی بر صدور کارت 
خرید اعتباری سهام عدالت، کالهبرداران سایبری از این موضوع سوء 

استفاده کرده و با روش های مختلف سعی در فریب شهروندان دارند.
او افزود: شیادان سایبری با ارسال پیام هایی با عناوین مرتبط با کارت 
اعتباری سهام عدالت که حاوی لینک های جعلی هستند از شهروندان 
می خواهند برای ثبت نام کارت اعتباری بر روی لینک آلوده کلیک 
کنند.سرهنگ یادگارنژاد تصریح کرد: در صورت کلیک بر روی لینک 
موجود در پیامک، شهروندان به سایت جعلی که بسیار مشابه سایت 
اصلی است، متصل می شوند که در نهایت به سرقت اطالعات بانکی و 
برداشت از حساب آن ها منتهی می شود.او  بیان کرد: شهروندان برای 
کسب اطالعات و اخبار مورد نیاز خود در زمینه سهام عدالت و صدور 
کارت اعتباری، فقط از رسانه های رسمی و معتبر  اطالع کسب کنند 
و هیچ گاه به پیام هایی که در شبکه های اجتماعی با عناوینی از قبیل 
ثبت نام کارت خرید سهام عدالت، ثبت نام وام یارانه و یا سبد معیشتی 
منتشر می شود، توجه نکنند. رئیس پلیس فتای استان کرمان تصریح 
کرد: طبق اعالم مسئوالن کشوری، برای دریافت کارت اعتباری سهام 
عدالت به هیچ وجه نیازی به مراجعه حضوری نیست و کلیه اقدامات 
الزم در برنامه های موبایلی بانک ملی و تجارت انجام خواهد گرفت و  
شهروندان برای ثبت درخواست باید از طریق برنامه های رسمی این ۲ 
بانک، درخواست خود را ثبت کرده و از ورود به سایت های مشابه که از 
سوی کالهبرداران طراحی شده است، بپرهیزند.رئیس پلیس فتا استان 
کرمان با تاکید بر هوشیاری شهروندان نسبت به پیامک هایی که از 
شماره های ناشناس دریافت می کنند، گفت: هموطنان می توانند برای 
دریافت اطالعات، هشدار ها و توصیه های پلیس فتا به سایت پلیس فتا 
به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده 
موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش فوریت های سایبری سایت 

پلیس فتا به ما اطالع دهند.

کالهبرداریباعنوان
کارتخریدسهامعدالت!

ایرانازواردات
بنزنبینیازشد

وارداتخودرو؛اهرمی
برایشکستانحصارو

کاهشقیمت

رییس اداره امور مرتع اداره کل منابع طبیعی شمال استان کرمان گفت: 
برداشت هر گونه گیاه صنعتی و دارویی، طی امسال از مراتع استان 
کرمان غیرمجاز است.به گزارش کرمان نو، محمد هادی عسکرنژاد گفت: 
برای حفظ رویشگاه های گیاهان مولد دارویی و صنعتی، محصوالت 
فرعی جنگل و مرتع و تداوم تولید در سال های آینده، برداشت گیاهان 

دارویی طی امسال در استان کرمان انجام نمی شود.
او افزود: همچنین برای حفظ حمایت از گونه های در معرض انقراض و 
فرصت تجدید حیات و زادآوری به گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی، 
برداشت این گونه دارو های گیاهی در سال ۱۴۰۰ در استان کرمان 
ممنوع اعالم شد.عسکرنژاد تصریح کرد: برداشت هر نوع محصول و 
گیاهان دارویی، برداشت قاچاق محسوب شده و با متخلفان برداشت 

گیاهان دارویی مطابق ضوابط و قوانین برخورد می شود.
او روستانشینان را ذی نفعان اصلی مراتع عنوان کرد و از عموم هم 
استانی ها درخواست کرد: هر گونه تخریب و تصرف اراضی ملی، چرای 
غیرمجاز دام، قطع درختان و برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی را ۲۴ 
ساعته از طریق سامانه ۱5۰۴ اطالع رسانی کنند تا در سریع ترین زمان 

ممکن و با قاطعیت با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد.

مجید اسدی رئیس شبکه دامپزشکی شهربابک از اجرای طرح 
تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام ماه مبارک به همت گروه های 
بازرسی بهداشتی دامپزشکی به منظور نظارت بهینه بر مراکز تولید 

و عرضه انواع فرآورده های خام دامی تا ۲۳ اردیبهشت خبرداد.
او افزود: به منظور کنترل بهداشتی انواع گوشت و فرآورده های خام 
دامی در ایام ماه مبارک رمضان کلیه مراکز عرضه فرآورده های خام 
دامی از قبیل قصابی ها، مرغ و ماهی فروشی ها، جگرکی، کبابی، 
رستوران ها، خودرو های ویژه حمل این فرآورده ها، کشتارگاه 
دام، کارگاه های فرآوری و بسته بندی لبنیات، به همت ۲ گروه 
بازرسی بهداشتی دامپزشکی به طور مستمر در سطح شهرستان 

نظارت می شود.
اسدی تصریح کرد: از جمله وظایف شبکه دامپزشکی، نظارت 
بهداشتی بر تولید، استحصال، حمل ونقل، نگهداری، فرآوری و 
عرضه فرآورده های خام دامی است که این امر به صورت مستمر 
و بر اساس شیوه نامه نظارتی در طی سال به نحو مناسب به 
منظور ارتقا سطح سالمت و صیانت از حقوق مصرف کنندگان 
انجام می شود که نقش بسزایی در پیشگیری از بیماری های 

منتقله از غذا دارد.
 ۱۹ COVID او با اشاره بر شرایط اخیر و بروز موج چهارم بیماری
و ضمن تاکید بر نکات و الزامات بهداشتی به خصوص استفاده از 
تجهیزات ایمنی فردی کارکنان مراکز عرضه گوشت سفید و قرمز 
برای مقابله و پیشگیری از انتقال بیماری های ویروسی نظیر کرونا 
گفت: با توجه به خطر انتقال بیماری های مختلف در اثر عرضه غیر 
بهداشتی فرآورده های خام دامی، الزم است شهروندان از خرید 
گوشت مرغ یا قطعات ران و سینه فاقد بسته بندی، گوشت قرمز 
فاقد مهر دامپزشکی، گوشت از پیش چرخ شده، آالیش مرغ بدون 
بسته بندی و یا فرآورده های خام دامی دارای بسته بندی با برچسب 
مخدوش خودداری کرده و هنگام خرید موارد بسته بندی به تاریخ 

تولید، انقضا و کد بهداشتی دامپزشکی توجه کنند.

برداشتگیاهاندارویی
ازمراتعاستانکرمانممنوعشد

گوشتقرمزومرغفاقد
مهردامپزشکیرانخرید

کاغذ جنوب

خطرعادیانگاریکرونا

سخنگوی شورای نگهبان گفت: هرگز سند یا اسنادی 
دال بر سوءاستفاده اعضاء و کارکنان نهاد شورای 
نگهبان وجود نداشته و ندارد و مشخص شده افرادی به 

اسم شورای نگهبان کالهبرداری می کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، 
»نشست دانشجویان ایرانی خارج از کشور با سخنگوی 
شورای نگهبان« از سوی "اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانشجویان در اروپا" به صورت مجازی برگزار شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 
نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در 
اروپا که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد، به سخنرانی 
پرداخت که مهمترین محورهای این سخنان به شرح 

زیر است:
* توصیه اول بنده این است باید در سنگر علم و دانش 
و آموزش تالش کنید و در هر رشته ای که هستید 
نید برای پیشرفت کشور مثمر ثمر  إن شاءلله بتوا

باشید.
* فقط نفس درس خواندن کافی نیست باید خودتان 
را درگیر مسائل سیاسی، اجتماعی و... کشور کنید و 
در فرصت ممکن بتوانید با کوله باری از دانش به کشور 
بازگردید و بتوانید با چشمانی باز برای پیشرفت جامعه 

اسالمی تالش کنید.
نتخابات یعنی  * از لحاظ سیاسی، مشارکت در ا
احساس مسئولیت نسبت به آینده ایران و با این 
مشارکت است که حمایت و پاسداری از نظام اسالمی 

و قدردانی خود را از شهدای انقالب اسالمی نشان 
می دهیم و اگر در پای صندوق حاضر نشویم یعنی 

نسبت به سرنوشت کشور بی تفاوت هستیم.
* کسانی که صالحیت شان احراز نمی شود، قانون 
اجازه نمی دهد که شورای نگهبان مسائل مرتبط با 

پرونده شان را بازگو کند.
* شورای نگهبان نفعی از منظر حزبی ندارد و مثل 
قاضی بی طرف است و چون حزب نیستیم نمی توانیم 
شرایط رأی آوری نامزدها را در بررسی صالحیت ها 

لحاظ کنیم.
* شورای نگهبان بر اساس وظیفه ای که برعهده دارد 
انجام وظیفه می کند و ممکن است که خطا هم کرده 
باشد و معصوم نیست اما طبق مر قانون عمل کرده و 

می کند و باید دقت کرد که بررسی شرایط به شکل 
صحیحی انجام شود.

* هرگز سند یا اسنادی دال بر سوءاستفاده اعضاء 
و کارکنان نهاد شورای نگهبان وجود نداشته و 
ندارد و هنگامی که گزارش های واصله را پیگیری 
کردیم مشخص شده افرادی به اسم شورای نگهبان 
کالهبرداری می کنند که سخنگوی محترم قوه 
قضائیه نیز این مسأله را تأیید و احکام کالهبرداران 

را اعالم کردند.
* درخصوص بررسی صالحیت ها قید قانون آن 
است که دالیل رد صالحیت باید مستقیم به خود 
داوطلب گفته شود که ما این کار را می کنیم اما با وجود 
فضاسازی های سیاسی طبق قانون نمی توانیم دالیل 

رد صالحیت را عمومی کنیم.
* از دانشجویان خارج از کشور دعوت میکنم در 
نتخابات ریاست جمهوری  برگزاری و نظارت بر ا
در شعب خارج از کشور همکاری و کمک کنند و 
مسئوالن اجرای انتخابات در خارج از کشور از ظرفیت 

دانشجویان نیز استفاده نمایند.

کدخدایی:

افرادیبهاسمشوراینگهبانکالهبرداریکردهاند

هر
س: م

عک

سؤالاینجاستکهآیادستگاههایاجراییبرای
اعمالقانونتعطیلی10روزهآمادهشدهاند؟
وقتیکهدستگاههایاجراییآمادهنباشند،
نبایدازمردمیکجامعهانتظارپیرویکاملاز
قانونوبهدستآوردننتیجهالزمراداشته
باشیم.
اینآسیبشناسادامهداد:تاوقتیکه
ناهماهنگیهایمدیریتبحرانبرطرفنشود،
موضوعیکهبهعنوانبحرانملی،همهجامعه
رادرگیرکرده،حلنخواهدشد؛بهطورقطع
ارادهایمنسجمبرایدنبالکردنراههایمقابله
باکروناومحدودکردنآنبایدوجودداشته
باشد.اگرایناتفاقنیفتد،بایدمنتظرامواج
بعدیهمباشیم،درعینحالمهارموجفعلیهم
دشوارترمیشود.
نبایدناهماهنگیهابهنقطهایبرسدکهیک
وزیرمسئولبیایدواعالماستیصالکند،در
اینشرایطهمهارکانحاکمیت،ستادمدیریت
بحرانودستگاههایمجریبایدبایکدیگرکاماًل
هماهنگباشندوبااینمشکلوبحرانبزرگ
اجتماعیبرخوردسیاسینکنند.

 

یـک رفتارشـناس می گویـد: خیـزش موج هـای 
دوم تـا چهـارم کرونـا نتیجـه عادی انـگاری اسـت. 
البتـه بـا وجـود نگرانی هـای نظـام سـالمت، مسـیر 
سـفر، ترددهـای شـهری و تشـکیل دورهمی هـای 
خانوادگـی باز بود و خـود الگویی بـرای عادی انگاری 
رونـد  بـه  نسـبت  هشـدارها  بـا  شـد.همزمان 
عادی انـگاری کرونـا در کشـور و ورود کشـور بـه 
مـوج چهـارم کوویـد-۱۹، آمـار مبتالیان و بسـتری 
شـدگان ویـروس کرونـا افزایـش قابل توجهـی پیدا 
کـرده اسـت.این روزهـا بیمـاری کرونا بر کل نقشـه 
کشـور سـایه انداختـه، به طوری که بیشـتر شـهرها 
بـه رنـگ نارنجـی و قرمـز کرونایـی درآمده انـد، اما 
با ایـن حـال هنـوز برخـی مـرگ را بـرای همسـایه 
می داننـد و بعد از یک سـال و اندی از شـیوع بیماری 
سـعی دارند جان خـود و دیگران را بـا رعایت نکردن 

شـیوه نامه های بهداشـتی بـه خطـر بیندازنـد.
در ایـن میـان بـه تازگـی بابـک دین پرسـت دبیـر 
قـرارگاه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـا تاکیـد بـر 
اینکه عادی انـگاری بیمـاری عامل موثـر در افزایش 
شـهرهای قرمز در کشـور بوده اسـت، گفتـه: »طبق 
آخریـن گزارش هـا، میـزان رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی بـه عـددی در حـدود ۵۸ درصد رسـیده؛ 
عادی انـگاری عامـل افزایـش شـهرهای قرمـز بوده 

اسـت«.
چراییافزایششهرهایقرمز

به گفته دین پرسـت، شـرایط بیمـاری در کشـور در 
شـرایط نامناسـبی قـرار دارد و در شـرایط پیـش رو 
بایـد با بسـیج همـه امکانـات و البته همراهـی مردم 
به صـورت رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی بر 

موج چهـارم بیمـاری غلبـه کنیم.
وی با بیان اینکه بـرای مهار موج چهـارم بیماری کرونا 
راهی جـز هماهنگـی و هم افزایی ظرفیت ها در کشـور 
نیسـت، گفـت: براسـاس تجربـه، مکانیسـم کارآمد و 
عملیاتـی در مهـار بیمـاری منحـوس کرونـا، رعایـت 

دسـتورالعمل ها و پروتکل هـای بهداشـتی اسـت و 
باید میـزان رعایـت پروتکل های بهداشـتی از وضعیت 
کنونـی ۵۸ درصد بـه بـاالی ۹۰ درصد برسـد.از دیگر 
سـو با وجود اخطارها و هشـدارهای جدی متخصصان 
حوزه بهداشـت، برخـی از افـراد جامعـه قانون گریزی 
می کننـد و پروتکل هـا و محدودیت هـا را نادیـده 
می گیرند، این مسـاله هم از سـوی مردم و هم از طرف 
مسـئوالن دائمًا مورد انتقاد اسـت و معتقدنـد که برای 
عبور از بحـران ملـی کرونا نیـاز به مشـارکت همگانی 
اسـت اما قدم خاصی در این زمینه برداشـته نمی شود.

خیزشموجهایدومتاچهارمکرونا
نتیجهعادیانگاری

در ارتبـاط با این موضـوع مجید ابهری رفتارشـناس 
و آسیب شـناس  اجتماعـی بـه ایرناپـالس گفـت: 
نکتـه ای کـه در ابتـدا بایـد بـه آن تاکیـد کنـم ایـن 
اسـت کـه دلیـل اصلـی خیـزش موج هـای دوم تـا 
چهـارم کرونا نتیجه عادی انگاری شـرایط بـود. البته 
مسـئوالن با وجود نگرانی های نظام سـالمت، مسیر 
سـفر، ترددهـای شـهری و تشـکیل دورهمی هـای 
خانوادگـی را بـاز گذاشـتند و خـود الگویـی بـرای 
عادی انـگاری شـدند. عادی انـگاری کرونـا موج های 
بعـدی را بـه دنبـال دارد. در شـرایط کنونـی نیـز 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی یـک اولویـت مهـم 
به شـمار می رود. امـروز مردم بایـد فـارغ از توجه به 
رنگ بندی هـا، رعایت پروتکل هـای بهداشـتی را در 

اولویـت قـرار دهند.
ابهـری ادامـه داد: از آغـاز شـیوع کرونـا تـا کنـون 
گاه  و  متفـاوت  پیام هـای  مـردم  متأسـفانه 
متناقضـی از سـوی مسـئوالن دریافـت کرده انـد، 
تصمیم گیری هـای دیرهنـگام هـم سـبب شـد تـا 
جامعـه بـه سـمت عادی انـگاری سـوق داده شـود. 
پیش از عیـد نـوروز صحبت هایی مطرح شـد، مبنی 
بر اینکه ویروس انگلیسـی خطرناک اسـت و از عراق 
وارد خوزسـتان شـده، امـا متناسـب با هشـدارهایی 
کـه متخصصـان می دادنـد، تصمیم هـای به موقـع 
گرفتـه نشـد. بـرای متخصصـان امر روشـن بـود که 

شـیوع بیمـاری در ایـام تعطیـالت عیـد می توانـد 
نگران کننـده باشـد و بایـد تصمیم هـای جـدی، 
به موقـع و محکم تـری بـرای منـع تـردد گرفتـه 

می شـد امـا نشـد.
رسانهخطرعادیسازیراجدیبگیرد

ایـن رفتارشـناس  افـزود: یـک موضـوع بسـیار مهم 
بایـد مـورد تأکیـد همـواره صداوسـیما و رسـانه ها 
باشـد و آن خطـر عادی انـگاری اسـت. هـر زمانـی 
حس کنیم که مسـاله تمام شـده و مشـکلی نیست، 
بالفاصلـه عادی انگاری شـروع شـود اما اکنـون باید 

سـخت ترین محدودیت هـا اعمـال شـود.
در ایـن مدت هـر وقـت ازدحـام، تـردد و اجتماعات 
بـدون مراعـات پروتکل هـای بهداشـتی زیـاد شـد، 
بالفاصلـه بـا پیـک مواجـه شـدیم. بایـد در مـورد 
بیشـتری  سـختگیری  بهداشـتی  پروتکل هـای 
وجود داشـته باشـد بویـژه اینکه ایـن بیمـاری، تنها 
بحـث پزشـکی نیسـت، بلکـه پیامدهـای اقتصادی، 
فرهنگـی،  اجتماعـی دارد کـه روح و روان جامعه را 
نیز تحت تاثیر قرار داده اسـت.به گفتـه وی، در حال 
حاضر بیماری کرونا باعث رشـد اقتصـادی منفی در 
دنیا شـده و ضربه های شـدیدی به اقتصاد کشـورها 
وارد کـرده اسـت. اتفاقـی عجیـب و بی سـابقه کـه 

کمتـر مـوردی مشـابه آن در تاریخ وجـود دارد.
تمهیداتاجراییجدیگرفتهشود

ابهری معتقد اسـت وقتـی تصمیمی گرفته می شـود 
که به مـدت ۱۰ روز باید همـه جا تعطیل باشـد و این 
امـر بـه قانـون تبدیـل می شـود، طبعًا هـم بایـد اجرا 
شود.متأسـفانه در کشـور مـا و در میـان شـهروندان 
بی توجهـی بـه قانـون زیـاد اسـت، همان طور کـه در 
مورد قوانیـن راهنمایی و رانندگـی می بینیم، تا وقتی 
که برخوردها جدی نشـود، بسـیاری از مـردم خود را 
ملزم بـه رعایـت قانـون نمی داننـد. در این مـورد هم 
بایـد تمهیـدات اجرایی جـدی گرفته شـود.وی ادامه 
داد: سـؤال اینجاسـت کـه آیـا دسـتگاه های اجرایـی 
برای اعمـال قانون تعطیلـی ۱۰ روزه آماده شـده اند؟ 
وقتی کـه دسـتگاه های اجرایی آمـاده نباشـند، نباید 

از مـردم یـک جامعـه انتظـار پیـروی کامـل از قانون 
و بـه دسـت آوردن نتیجـه الزم را داشـته باشـیم.این 
آسیب شـناس ادامه داد: تا وقتی کـه ناهماهنگی های 
مدیریـت بحـران برطـرف نشـود، موضوعـی کـه بـه 
عنوان بحـران ملی، همـه جامعه را درگیـر کرده، حل 
نخواهـد شـد؛ بـه طـور قطـع اراده ای منسـجم برای 
دنبال کـردن راه های مقابلـه با کرونا و محـدود کردن 
آن بایـد وجـود داشـته باشـد. اگر ایـن اتفـاق نیفتد، 
باید منتظـر امـواج بعدی هـم باشـیم، در عیـن  حال 

مهار مـوج فعلی هـم دشـوارتر می شـود.
نبایـد ناهماهنگی هـا بـه نقطـه ای برسـد کـه یـک 
وزیـر مسـئول بیایـد و اعـالم اسـتیصال کنـد، در 
این شـرایط همـه ارکان حاکمیـت، سـتاد مدیریت 
بحران و دسـتگاه های مجـری باید با یکدیگـر کاماًل 
هماهنـگ  باشـند و بـا ایـن مشـکل و بحـران بزرگ 

اجتماعـی برخـورد سیاسـی نکننـد.
بازدیدمیدانیوبررسیدقیق

وضعیترعایتپروتکلها
ابهـری تاکیـد کـرد: بررسـی و ارائـه تحلیلـی از آثـار 
مثبـت و منفـی اعمـال محدودیت هـای تـردد بیـن 
شـهری و شـبانه از سـوی دسـتگاه های اجرایـی و 
متولـی ایـن طـرح در اسـتان ها الزم اسـت. نـوع 
محدودیت هایـی کـه صـورت می گیـرد براسـاس 
رنگ بنـدی کرونایـی و مطابق با دستورالعمل هاسـت 
و اگر شهرسـتانی نیـاز به دسـتورالعمل دیگـری دارد 
بایـد پیشـنهاد خـود را ارائـه دهـد تـا در مـورد آن 
تصمیم گیری شـود.وی افزود: برای اینکـه بتوانیم در 
این زمینـه عملکرد قابـل قبولی داشـته باشـیم، باید 
با دیـد دو ماهـه، اقدامات الزم توسـط دسـتگاه هایی 
که جامعه هدف آن هسـتند، صـورت گیرد. همچنین 
بازدیـد میدانـی و بررسـی دقیـق وضعیـت رعایـت 
پروتکل هـا و تطابق آن بـا گزارش های اعالمـی انجام 
شـود تا سـطح رعایت دسـتورالعمل های بهداشتی با 
نظارت دقیق و اتخاذ سـازوکار مناسـب ارتقا یابد زیرا 
کاهش میزان رعایت پروتکل های بهداشـتی افزایش 
تصاعدی آمـار مبتالیـان را به همـراه خواهد داشـت.

مرگبرایهمسایهنیست

ایرناپالس
 گزارش
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»جنگچهرهیزنانهندارد«
یک کتاب مستند است. حتی شاید بتوان آن را یک 
اعتراف نامه نامید. جنگ چهره ی زنانه ندارد روایت 
خاطرات دختران و زنان روسی   است که زمان »جنگ 
جهانی دوم« رویاهای دخترانه شان را به فراموشی 
سپردند و سرباز شدند. حضور زنان در جنگ به شکل 
معمول در نقش هایی مانند پرستاری و پزشکی بوده 
است. کمتر زنانی در تاریخ بوده اند که در خط مقدم 
جبهه حضور داشته اند. جنگ چهره ی زنانه ندارد روایت 
این زنان و دختران است. سوتالنا آلکسیویچ، نویسنده 
کتاب چهار سال به جمع آوری اطالعات پرداخت و به 
بیش از صد شهر و روستا سر زد و با آدم های زیادی سخن 
گفت. زنانی که بسیاری از آن ها از بیان رنجی که کشیده 

بودند امتناع می کردند.
خانم آلکسیویچ این کتاب را از روایت این ماجراجویی 
خودش آغاز کرده است و در فصل های بعدی کتاب 
روایت های آدم های مختلف را از زبان خودشان آورده 
است. اگر به نام های نوشته شده  پایین این خاطرات و 
مسئولیتی که در جنگ داشته اند نگاه کنیم، بهت زده 
خواهیم شد؛ تک تیرانداز، فرمانده ادوات ضد هوایی، مین 
روب، مسلسل چی. این زن ها این شکل زندگی را تجربه 
کرده اند. تجربه ای که حتی اندیشیدن به آن هولناک به 

نظر می رسد.

داستانیازبرانکس
لُرنزو: غم انگیز ترین چیز توی زندگي، یه استعداد تلف شدست...!

دیالوگ
پادکسترخ

در هر قسمت از پادکست رخ  درباره ی افرادی صحبت میشود که بخشی از تاریخ 
را رقم زدند.

پادکست
»بیحسیموضعی«

 اثر »حسین مهکام« است. در این فیلم »پارسا پیروزفر«، »سهیل مستجابیان«، 
»باران کوثری«، »حسن معجونی« و »حبیب رضایی« به ایفای نقش پرداخته اند. 

فیلم

انسانی که تبدیل به شی می شود
چگونه به صبح

به حضور و غیاب پرندگان بپردازد
اما اینکه بر این زمین

چگونه روییدم
در فرصت های لغزنده
نمی توان در میان نهاد

راستی...ها!
خوب شد از شهر تو رد نشدیم

که بر دست همسفران می ماند
جنازه ای آن وقت

نه
 

هرمز علی پور

عکس : محمد خضری
کمکهایمیلیونیمجموعهفوالدزرند

ایرانیانبهدانشآموزاننیازمند

مریم محسن بیگی - مدیر اموزش و پرورش شهرستان زرند در نشست خبری با اصحاب 
رسانه و مطبوعات با بیان اینکه خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند، گفت: شما 
خبرنگاران با عملکرد مثبت و دوسویه خود در جهت رفع مشکالت جامعه نقش بسزایی 

دارید.
حسین کاظمی با بیان اینکه در آستانه هفته معلم قرار داریم افزود: امسال شرایط به گونه 
ای است که نمی توان برنامه رسمی و جمعی جهت تجلیل از تالش معلمین داشته باشیم و 
در این زمان نقش و عملکرد شما خبرنگاران در جهت قدردانی از معلمان پررنگ تر است و 
امید است شما به عنوان متولیان امر خبر در جهت بزرگداشت هفته معلم یاریگر ما باشید.
وی در ادامه صحبت های خود به بیماری کرونا اشاره کرد و یادآور شد: همه ما می دانیم 
که هیچ آموزشی نمی تواند جای آموزش حضوری را برای دانش آموزان در امر تعلیم و 
تربیت داشته باشد اما متاسفانه این بیماری آموزش و پرورش را نیز تحت الشعاع خود 

قرار داده است.
کاظمی افزود: عالرغم همه مشکالتی که این بیماری منحوس برای جامعه داشت اما راه 

اندازی شبکه شاد در اموزش و پرورش نیز از نکات مثبت این بیماری بود.
وی یاداور شد: در حال حاضر ۱3 میلیون کاربر در شبکه شاد فعال هستند که ۱۲ میلیون 
آنها دانش آموزان هستند و این شبکه توانایی آنالین بودن همزمان 5 میلیون دانش آموز 

را نیز دارد.
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند به توانمند سازی معلمان در حوزه آموزش 
الکترونیک اشاره کرد و گفت: به عنوان یک مدیر عملکرد آموزش و پرورش را در این حوزه 
مثبت ارزیابی می کنم و می توان از حضور پررنگ همکاران و دانش آموزان در شبکه شاد 
و آموزش مجازی، تدریس غیرحضوری و تولید محتوا یک انقالب در آموزش و پرورش 
دانست.وی افزود: عالرغم همه انتقاداتی که به آموزش ما وجود دارد اما سعی کرده ایم به 
نوعی مدارس را مدیریت کنیم که حداکثر دانش آموزان بتوانند در کالس های غیرحضوری 

آنالین باشند و از درس عقب نمانند.
کاظمی به کمک های مجموعه صنعتی و فوالد شهرستان نیز اشاره کرد و تصریح نمود: 
مجموعه فوالد زرند ایرانیان به دانش آموزان نیازمند در مدارس حاشیه فوالد در سه مرحله 

کمک های خوبی را اهدا نموده است.
وی افزود: در مرحله مهر زیسکو قریب به هزار و ۲۰۰ بسته کمک فرهنگی، در مرحله بهار 
زیسکو قریب به ۴5۰ بسته کمک معیشتی و مرحله سوم احسان زیسکو به مناسبت ماه 
مبارک رمضان ۴۰۰ بسته کمک معیشتی در قالب کارت خرید 5۰۰ هزار تومان به دانش 

آموزان نیازمند اهدا شد.
وی ارزش کمک های اهدا شده را 9۰۰ میلیون تومان برآورد کرد و از جناب آقای مهندس 
سهراب نژاد و همکارانشان در مجموعه فوالد زرند ایرانیان که عالرغم مشکالت اقتصادی 

این کمک ها را به دانش آموزان اهدا نموده اند، تقدیر و تشکر نمود.
مدیریت آموزش و پروش شهرستان زرند به کمک های خیرین و همکاران در آموزش 
و پرورش نیز اشاره کرد و گفت: از محل کمک های همکاران فرهنگی، اداره بهزیستی و 
کمیته امداد و خصوصا خیرین شهرستان در سه مرحله دی و بهمن و اسفند قریب به 3۰۰ 

موبایل و تبلت خریداری و به دانش آموزان نیازمنداهدا شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه عالرغم همه مشکالتی که در حوزه آموزش وجود داشت با 
این حال سه نفر از همکاران فرهنگی از شهرستان زرند به عنوان برگزیدگان تهیه کتاب 

الکترونیک در سطح کشور جهت تهیه این کتاب انتخاب شدند.
 کاظمی به بحث ساخت و ساز مدارس نیز اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۷ مدرسه در حال 
ساخت در سطح شهرستان داریم که خوشبختانه ۴ مدرسه از محل کمکهای خیرین 

بزرگوار بوده است.
وی به طرح اجر به آجر که به پیشنهاد وزیر محترم مطرح شده است، اشاره کردو ضمن 
دعوت از همشهریان عزیز زرندی جهت ثبت نام در این طرح افزود: هر چه تعداد شرکت 
کنندگان در این طرح از شهرستان زرند بیشتر باشد هم باعث افتخار شهرستان خواهد 
بود و هم اینکه تمامی شما عزیزان می توانید با کمک های هر چند ناچیز خود در ساخت 

مدارس و این قدم خیرخواهانه سهیم باشید.
کاظمی در پاسخ خبرنگار ما که در خصوص تکلیف خانواده هایی که به علت ترس از بیماری 
کرونا دانش آموزان خود را در مقطع پیش دبستانی ثبت نام نکرده اندچیست؟ گفت: طبق 
آمارها حدود 3 هزار دانش آموز در سنی بوده اند که باید در مقطع پیش دبستانی ثبت نام 
می شدند که حدود ۲ هزار و 5۰۰ دانش اموز ثبت نام کردند و به صورت آنالین در کالس ها 
حضور داشتند که اگر شرایط بیماری کرونا در شهرستان زرند در فصل تابستان بهتر شود 
می توانیم یک ماه کالس کمک آموزشی برای این دانش آموزان برگزار کنیم تا در کالس 

اول دچار مشکل نشوند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

قلعهتاریخیکهنوج
که بر باالی تپه ای بلند در حاشیه شهر کهنوج واقع 

گردیده قسمت عمده این قلعه تخریب شده و چیزی 
از آن بجز دیوار و برج باقی نمانده است بر اساس اسناد 

تاریخی این قلعه تا زمان قاجار پابرجا بوده است ولی 
زمان دقیق ساخت آن معلوم نیست.. 

فیلم کوتاه »هفتسالدهروزکم« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی حمید نوری در جشنواره 

بین المللی هالیوود سیلور اسکرین در بین سیزده فیلم 
منتخب بخش رقابتی قرار گرفته است. ۲5 آوریل برابر با پنجم اردیبهشت، 
روز »آگاهی از خود بیگانگی والدین« است که در این فیلم نیز تنش، آزار و 

سپس ویرانی حاصل از معضالت طالق به نمایش گذاشته شده است.

در سال گذشته در چنین روزی 
کاغذ وطن ازبحراناقتصادی

گوجهفرنگی نوشت.

جاذبه

خبر

سالگشت

95 درصلد از کارکنلان بهداشلت و درملان جنلوب کرمان علیه کرونا واکسلینه 
dr.makarem شلدنداز صفحه

حفط کاربری  اراضی زراعی و باغهای روستای رومرز
jahad¬_keshavarzi_jonub  از صفحه

دراینستاگرامچهخبردراینستاگرامچهخبر

آوای محلی           

رواجیپیِشِچشُممآشنایه....

َکدیَهمِمثَکِدلیالیمایه...
ِرگیشونبَستهَورسونیَحسودن...

نَُگفشنالَکلمیهنُمخدایه...

شاعر:سعیدسالمی

ُمِمثَکنُدم!توچاییِبَحُلمَکن
اگهنابوبُسوزوَمنگُلمکن

_اَدیدیُمرُدماِیداغِچُشِنت
بِپیُچمالیچاروِکتَکُلمَکن

شاعر:خدابخشدلیری

نگاَکنکهچطو"چارداره"همشو
ُدُهلوررویکنگیدارههمشو
چهحالیمکردهخیسرکنگیونت
برزسگدهکهغمبیکارههمشو

شاعر:منصوررئیسی

درتوییترچهمیگویند؟ 

فراخوان بیستمین دوره جشنواره نمایش های آیینی و 
سنتی به دبیری داود فتحعلی بیگی و برای برگزاری در 

مهر و آبان سال جاری منتشر شد.

انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، 
فراخوان بیستمین مسللابقه مطبوعاتی سالیانه خود را 

منتشر کرد.

» کتاب بانوی ایل« از تازه های بازار کتاب، به کوشش 
فرح نیازکار به بازار کتاب آمده، به فراز و نشللیب های 

زندگی محمد بهمن بیگی پرداخته است.

مدیرآموزشوپروششهرستانزرندخبرداد؛


