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چهار صفحه  1000تومان

روایت «کرمان امروز» از معضل کمبود مرغ در کرمان که همچنان پس از یک هفته ادامه دارد؛

معاون میراث فرهنگی کرمان خبر داد:

کمبود مرغ در کرمان تامل برانگیز است

باغ بیرم آباد کرمان

 بیش از یک هفته است که کرمان با کمبود مرغ رو به رو شده است و از دست مسئوالن نیز گویا هیچ کاری ساخته نیست .همین اتفاق را در تهران نیز شاهد بودیم که در مدت چند
روز مرتفع شد و مسئوالن با ممنوع الخروج کردن مرغ باعث شدند که این احتیاج مردمی در تهران با کمبود مواجه نشود .سوال امروز مردم کرمان از رسانه ها این است که چرا این
معضل که چاره ای آسان دارد همچنان در کرمان برقرار است و جای تدبیر مسئوالن در بازی مرغی کرمان کجا قرار گرفته است؟ و....
متن کامل در صفحه سوم

90درصد مرمت شده است
2
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:
 ۱۷۱هزار دانشآموز کرمانی
تحت پوشش طرح

رئیس پلیس راه کشور:

پیشنهاد یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرونا رفتارهای ترافیکی

برای مبارزه با ریزگردها و احتمال ایجاد
اشتغال  5میلیون جوان عراقی و ایرانی:

رانندگان را
تغییر داده است

ملی شهاب هستند

معاون کل وزیر بهداشت:

2

واکسن مشترک ایران و کوبا قبل از اردیبهشت
وارد فاز اجرایی میشود

3
2

رییس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:
صفحه دوم

درآمــدزایی
از ریزگردها

احتمال دارد فاز ۲و ۳تست
انسانی وا کسن «کوو برکت»

 ۹۰۰معدن را کد
در استان کرمان
وجود دارد
متن در صفحه چهارم

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره ب ( 33/99 -52/نوبت دوم)
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله جدار فوالدی سایز  350با درز جوش مستقیم را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
شماره  2099005963000117برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.Setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/12/3می باشد.
مبلغ برآورد  19/053/144/000 :ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  952/657/200 :ریال به صورت ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :مورخ  99/12/3لغایت 99/12/6
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روز دوشنبه تاریخ 99/12/18
آخرین مهلت تحویل پاکت (الف)  :به صورت حضوری ساعت  14روز دوشنبه مورخ  99/12/18به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10روز سه شنبه تاریخ 99/12/19
محل تامین اعتبار  :عمرانی وجه نقد
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس  :کرمان بلوار  22بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن 034 – 33222960 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام  88969738 :و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

صفحه دوم

ادغام شود

24
عضو کمیته کشوری ستاد ملی مقابله با کرونا:
بهبودیافتگان کرونا به کرونای انگلیسی مبتال نمیشوند

4

خبار استان

ا

دو
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 ۹۰۰معدن راکد در استان کرمان

استاندار کرمان:

وجود دارد

رسالت ما برگزاری بیطرفانه و مطمئن انتخابات است

علی زینیوند روز یکشنبه در سمینار فرمانداران
و روسای کمیتههای ستاد انتخابات استان کرمان
در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان با اشاره به
ِ
سخت کاری فرمانداران با وجود کمبود
شرایط
اعتبارات عنوان کرد :مجموعه فرمانداران استان
ترکیبی از نیروهای باتجربه ،جوان و باانگیزه
هستند و طی چند ماه حضورم در استان شاهد
تالش آنها هستم.
استاندار کرمان به شرایط کشور و نظام بینالملل
اشاره داشت و گفت :مشارکت در انتخابات

مهمترین عامل اقتدار کشور در سطح ملی و
معادالت بینالمللی است.
زینیوند از جوانان و اقشار تحصیل کرده برای
داوطلبی در انتخابات شورای شهر و روستا
دعوت کرد و گفت :شوراهای اسالمی در همه
روستاها باید فعال شوند و با حضور جوانان و
تحصیلکردهها منشا تحوالت سازنده در جوامع
محلی باشند.
وی خطاب به فرمانداران تصریح کرد :در تشکیل
هیاتهای اجرایی نباید جناحی رفتار شود ،افراد
بیطرف باید در این هیاتها باشند و در حقیقت
هیاتهای اجرایی ویترینی از معتمدان شهر و
روستا هستند که باید جوانان ،خانمها ،روحانیت،
کسبه و حقوقدانها و همه اقشار در آن باشند.
استاندار کرمان افزود :اینکه چه فردی در این
انتخابات حداکثر رای را به دست میآورد به ما
ارتباطی ندارد و ما باید وظیفه خودمان را در
برگزاری صحیح انتخابات اجرا کنیم.
زینیوند ،تعامل با هیاتهای نظارت در چارچوب

وظایف آنها و حفظ فضای تعاملی استان را از
اهم مسائل در برگزاری انتخابات برشمرد و ادامه
داد :حتی اگر مسئول رسمی بخواهد این تعامل
را خدشهدار کند ،فرمانداران و بخشداران نباید
از آن دنباله روی کنند ،تعاملی که اکنون در
استان برقرار است با موضع عزت و اقتدار اجرایی
فرماندار باید حفظ شود.
وی انتخابات ،کرونا ،معیشت و امنیت را از
اولویتهای کاری برشمرد که مدیران باید به آن
توجه کنند و بیان کرد :تا پایان مدتی که مسئول
هستید ،وظایف قانونی خود را با دست پاکی و
محکم در چارچوب نظام جمهوری اسالمی و
سیاستهای دولت انجام دهید که عین مردانگی
است.
استاندار کرمان ،توجه جدی و مدیریت در اجرای
طرح شهید سلیمانی در راستای مقابله با بیماری
کرونا را مورد تاکید قرار داد.
زینیوند ابراز داشت :در بحث معیشت مردم و
اشتغال کمک کنید ،ظرفیت شهرستانها را فعال

کرده و از وامهای مشاغل روستایی بهره ببرید.
وی همچنین پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
در مصوبات جلسات را از فرمانداران و مدیران
خواست و گفت :هیچ مصوبهای را فراموش
نمیکنیم و باید اجرا شوند.
استاندار کرمان تعامل با نمایندگان را مورد اشاره
قرار داد و بیان داشت :تاریخ خواهد گفت که
دولت تدبیر و امید در چه شرایطی چه کارهای
بزرگی انجام داد و ما باید از این خدمات دفاع
کنیم.
زینیوند اظهار داشت :به عنوان استاندار هیچ
چالشی در این استان نداریم و تمام اعضای
شورای تامین برادرانه درکنار هم کار میکنند
و هماهنگی مثال زدنی میان آنها وجود دارد.
استاندار کرمان به تحوالت مدیریتی در سطح
استانداری نیز اشاره داشت و گفت :همه این
تغییرات و تحوالت با هدف کارآمدی افراد و
قرارگیری در جایگاه خودشان صورت گرفته و
هیچ انگیزه دیگری پشت آن نیست.

و معادن استان کرمان به عنوان معین اقتصادی در
راستای توانمندسازی معلمان و دانش آموزان در
راستای ارتقا کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی
با آموزش و پرورش استان کرمان همکاری اثر بخشی
دارند.
وی خواستار مشارکت خیرین آموزش یار به منظور
اجرای طرح کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی
و پرورشی در استان کرمان شد و تاکید کرد :طرح
شهاب با جدیت در حال پیگیری است و منابع مالی
مورد نیاز این طرح نیز از محل اعتبارات دولتی و
خیرین تامین خواهد شد.
افزون بر  ۶۰۰هزار دانش آموز در استان کرمان
مشغول به تحصیل هستند.

رییس پارک علم و فناوری استان :

رویداد شتاب امداد ویژه مددجویان برگزار میشود
مسعود ترکزاده ،رییس پارک علم و فناوری استان
کرمان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
افزود :رویداد شتاب امداد در قالب  ۲پیش رویداد در
 ۲۱و  ۲۸بهمن ماه سال جاری با محوریت آشنایی با
مفاهیم کسب و کار و نحوه ایده پردازی و استفاده با
سامانه رویداد ،آغاز شد.
وی بیان کرد :رویداد نهایی به صورت آنالین و

حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی به
مدت  ۵۴ساعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی
و(ره) مرکز نوآوری و شتابدهی تگ اجرا شد.
رییس پارک علم و فناوری استان کرمان اظهار
داشت :بیش از  ۱۰۰نفر از مدد جویان کمیته امداد
استان کرمان با تشکیل هشت تیم استارتاپی۹ ،
منتور و تسهیلگر و چهار داور در رویداد شتاب امداد

مدیرکل راهداری ،اعالم کرد:
در محورهای هفت شهرستان جنوبی

 ۱۷۱هزار دانشآموز کرمانی تحت پوشش طرح ملی شهاب هستند
احمد اسکندری نسب روز دوشنبه در نشست
کارگروه اجرایی طرح شهاب در استان کرمان ،کشف،
شناسایی ،جذب ،هدایت و حمایت تحصیلی ،تربیتی
و معنوی استعدادهای برتر دانش آموزان را از جمله
اهداف اجرای این طرح ذکر کرد و افزود :طرح ملی
شهاب باید در یک فرآیند مستمر و بلندمدت اجرا
شود تا به شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش
آموزان بیانجامد .وی بر لزوم توجه به استعدادهای
دانش آموزان و شناسایی آنها تاکید کرد و ادامه داد:
در قرآن کریم و آموزه های دینی نیز بر ضرورت این
مهم تاکید شده و استعدادها به معادن طالیی تعبیر
می شود که باید کشف و شناسایی شود.
اسکندری نسب با اشاره به فراگیر بودن طرح شهاب

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به وجود  ۹۰۰معدن تعطیل،
نیمه تعطیل ،راکد و تعیین تکلیف نشده در این استان گفت :این امر مسئولیت
شرکتها و مسئوالن را در زمینه اکتشاف پهنه چند برابر میکند.
شهباز حسن پور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا خواستار برگزاری
سریع شورای عالی معادن کشور با محوریت معادن استان کرمان شد و از
مسئوالن خواست تا تعیین تکلیف این معادن شورا در استان نیز به صورت
هفتگی برگزار شود.
وی ادامه داد :برگزاری این نشست ها و تعیین تکلیف معادن به نوعی توجه به
بخشی از مسئولیت ها در قبال مردم است.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان همچنین به مدیران مومن و متخصص
توصیه کرد ،اجرای طرح های توسعه ای این استان را تسریع کنند تا موجب
ایجاد اشتغال پایدار ،پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه نجات
بخش کشور شود.
وی از تسریع در طرح های توسعه ای و ایجاد اشتغال در استان کرمان به
عنوان اولویت و ضرورت امروز جامعه نام برد و گفت :به سرانجام رسیدن
اصولی طرح های توسعه ای موجب بهره مند شدن اقشار مختلف مردم از
مزایای آن ها و توزیع عادالنه ثروت می شود.
حسنپور افزود :شهرهای استان کرمان باید در تمام بخش ها بخصوص در
زمینه معدن به کارگاه سازندگی تبدیل شوند.

آمادهباش گشتهای راهداری

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

در کرمان تصریح کرد :دانش آموزان پایه های چهارم،
پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم این استان تحت پوشش
این طرح هستند لذا از این رو عوامل مدرسه باید در
راستای اجرای مطلوب طرح تالش کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد:
عوامل اجرایی باید توجه داشته باشند که طرح شهاب
را نباید به سمت رقابتی شدن سوق دهند ،بلکه باید
در یک فضای عادی اجرا شود.
وی از ستاد اجرایی طرح ملی شهاب در استان کرمان
خواست نسبت به نحوه اجرا و کسب نتیجه مطلوب از
آن دقت کنند.
وی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر را الزمه ایجاد
عدالت آموزشی دانست و گفت :بنگاه های اقتصادی

خبر

کرمان حضور داشتند.وی ادامه داد :در این رویداد
مهدکودک آنالین رتبه اول ،محیط زیست امداد رتبه
دوم و کاریاب گر امداد رتبه سوم را کسب کردند.
ترکزاده تصریح کرد :همچنین شرکت کنندگان
در رویداد امداد شتاب ،کارگاه تسهیلگری ،خلق
مدل کسب و کار ،کمیته محصول و اعتبار سنجی
را آموزش دیدند.وی افزود :به رغم محدودیت های

مسعود جمیلی کرمانی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران به ورود سامانه بارشی
در حوزه جنوب استان کرمان اشاره و اظهار داشت :با دریافت تصاویر از طریق
دوربینهای نظارت تصویری و اطالعات گشتهای راهداری که به مرکز
مدیریت راهها ارسال شده ،در بیشتر محورهای ارتباطی منطقه شاهد ریزش
باران بصورت پراکنده هستیم.
وی از آمادهباش گشتهای راهداری در محورهای هفت شهرستان جنوبی
استان کرمان خبر داد و گفت :همچنین با توجه به اطالعیههای هواشناسی
نیروهای راهداری در گردنههای برفگیر ساردوئیه و جبالبارز مستقر هستند.
وی اظهار داشت :با شرایط جوی موجود تمامی محورهای ارتباطی هفت
شهرستان جنوبی استان کرمان لغزنده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب کرمان افزود :رانندگان جوانب
احتیاط را رعایت و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.
جمیلی از پاسخگو بودن شماره  ۱۴۱مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به صورت شبانه روزی خبر داد و
گفت :رانندگان و مردم میتوانند نواقص ایجاد شده در جادهها را اطالع دهند.
طبق اطالعیه سازمان هواشناسی ناپایداری های جوی تا پایان هفته جاری در
استان کرمان ادامه دارد.
اداره کل راهداری جنوب استان کرمان ،یک سومپهناورترین استان کشور را با
هفت شهرستان و جمعیت یک میلیون نفر تحت پوشش دارد.

معاون میراث فرهنگی کرمان خبر داد:

ناشی از ویروس کرونا ،رویداد امداد شتاب پنجمین
رویداد فناورانه و استارتاپی بود که امسال در پارک
علم و فناوری استان کرمان برگزار شد.
در حال حاضر حدود  ۲۰۰واحد فناور و  ۶۰شرکت
دانش بنیان در استان کرمان در زمینه های آی تی،
کشاورزی ،پزشکی ،نانو ،مکانیک ،عمران و غیره
فعالیت دارند.

رئیس پلیس راه کشور :کرونا رفتارهای ترافیکی رانندگان را تغییر داده است

باغ بیرم آباد کرمان 90درصد مرمت شده است
معاون میراث فرهنگی کرمان «مجتبی شفیعی» اظهار کرد :خوشبختانه
عملیات مرمت کوشکمرکزی ،عمارت حوضخانه به اتمام رسیده و عملیات
کفسازی و محوطهسازی مسیر پیاده و همچنین احیای سر در این باغ نیز
در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه بازسازی و مرمت این بنای تاریخی از سال  1394در
دستور کار قرار گرفته است ،اظهار کرد :حصار باغ بیرمآباد که شامل برجها و
دیوارهای اطراف آن میشود در سال  1380از سوی سازمان میراثفرهنگی
مرمت شده است.
شفیعی بیان کرد :هماکنون مراحل پایانی مرمت باغ بیرمآباد با حمایت آستان
قدس رضوی و نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در حال انجام
است.
وی با بیان اینکه قدمت باغ بیرمآباد به بیش از چهار قرن گذشته برمیگردد،
اظهارکرد :این باغ پس از مرمت کامل در قالب کاربریهای مرتبط با صنعت
گردشگری احیا میشود و در لیست جاذبههای گردشگری این استان قرار
میگیرد.

سرهنگ هادی امیدوار پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در جمع در محدودیتهای کرونایی فقط یک درصد اعمال قانون داشتیم
اصحاب رسانه بیان داشت :مهمترین وظیفه پلیس امنیت ترافیکی است که رئیس پلیس راه کشور با بیان اینکه در سال  ۹۹بین  ۳۰تا  ۳۵درصد
بر این اساس چهار هدف کلی در بحث ارائه خدمات پیش بینی کردهایم .توان پلیس به سمت محدودیتهای ترافیکی رفت ،افزود :در ابتدای شیوع
وی افزود :اولین خدمت پلیس مدیریت و ایمنی ترافیک است تا ترافیک با کرونا شاهد کاهش  ۷۰درصدی تصادفات بودیم که این محدودیتها در
شکل مناسبی در جریان باشد.
پنج مرحله و در فواصل مختلف اعمال شد که شامل نوار ساحلی شمالی،
رئیس پلیس راه کشور گفت :دومین خدمت ما تسهیل در عبور و مرور است نوار ساحلی جنوبی ،شهرهای مسافرپذیر مثل مشهد اصفهان و دو جزیره
که این تردد میتواند درون شهری یا برون شهری باشد لذا این عبور و مرور کیش و قشم بوده است.
باید سهل و آسان باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از دالیل اصلی مهار کرونا همین همراهی مردم
امیدوار تصریح کرد :خدمت سوم که بسیار مهم و اصلی ترین هدف پلیس است ،گفت :از همراهی مردم در اجرای محدودیتها تشکر میکنم؛ ما هر
است ،کاهش تصادفات میباشد لذا ساالنه حدود  ۱۷هزار انسان در جادهها جا که محدودیتهایی در نظر گرفته شد فقط یک درصد اعالم قانون انجام
و شهرها بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند که عالوه دادیم و در بقیه موارد تذکر دادهایم.
شركت صنايع مس افق كرمان در نظر دارد نسبت به فروش اموال اسقاطي موجود در انبارهاي خود به آدرس :شهر مس سرچشمه  ،انتهاي بلوار ايثارگران طي يك مرحله
بر هزینههای روحی روانی هزینههای درمانی هم به دنبال آن میآید که وی با بیان اینکه عامل انسانی ،راهها و جادهها در تلفات جادهای نقش دارند
آگهي مزايده عمومي
آگهي مزايده عمومي
بسیار باال است لذا مدیریت حوادث و کاهش آن موجب میشود از بسیاری بیان داشت :حدود  ۷۰تا  ۷۵درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است.
از طريق مزايده عمومي به شرح ذيل اقدام نمايد .متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از انبارها و اموال موجود و دريافت فرم پيشنهاد قيمت مزايده
از این هزینهها جلوگیری کرد.
شهری
وی افزود :امسال به دلیل شیوع کرونا حضور پلیس در
فرمايند
حاصل
تماس
فروش342
داخلي
لغايت  99/12/16همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت  8صبح الي 16با
مبادینسبت به فروش اموال از
به .آدرس
انبارهاي خود
موجود در
اموال اسقاطي
034-34312805نسبت به
شمارهمس افق كرمان در نظر دارد
شركت صنايع
99/12/09به آدرس
مورخدر انبارهاي خود
اسقاطي موجود
شركت صنايع مس افق كرمان در نظر دارد
وی با اشاره به اینکه چهارمین وظیفه پلیس ،ارائه خدماتی از جمله پالک متمرکز تر بوده است ضمن اینکه در حالحاضر رفتار ترافیکی رانندگان
مبلمان اداري ،
اسكنر ،
مانيتور) ،
(كيس ،
كامپيوتري
هاي
سيستم
نمايد : .شامل انواع ميزهاي چوبي  ،صندلي ،فايلهاي چوبي و فلزي ،
اداري
اقدام نمايد.
پرينتر به ،شرح ذيل
مزايده عمومي
مرحله از طريق
ايثارگران طي يك
انتهاي بلوار
سرچشمه ،
:شهر مس
لوازم اقدام
اثاثيهبه وشرح ذيل
 )1عمومي
:شهر مس سرچشمه  ،انتهاي بلوار ايثارگران طي يك مرحله از طريق مزايده
گذاری و … است ،یادآور شد :در تمامی این برنامهها رویکرد پلیس به تغییر کرده و بیشتر به سمت جادههای فرعی و حاشیه رفته است که خود
بازديد از انبارها و اموال موجود و دريافت فرم پيشنهاد قيمت
 220اطالعات
جهت كسب
جدارهمي ،توانند
قيمت) ضايعات فلزي  :شامل آهن آالت  ،تعدادي درب و پنجره دومتقاضيان
فرم پيشنهاد
فرش و ،دريافت
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از انبارها و اموال موجود
بيشتر وغيره
ليتري و
بشكه
،وغيره 2
تشك
سمت هوشمندسازی رفته است از جمله سامانههای در حوزه ترافیک یکی از دالیل کاهش تصادفات میباشد.
مزايده از مورخ  99/12/09لغايت  99/12/16همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت  8صبح الي 16با شماره 034-
مزايده از مورخ  99/12/09لغايت  99/12/16همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت  8صبح الي 16با شماره
 : 034شامل الستيك خودرو  ،و غيره  ) 4ضايعات كاغذ و كارتنپالستيكي
 ) 3ضايعات
سامانههای هوشمند ثبت پالک و … است.
امیدوار گفت :در حال حاضر ترافیک در کشور بین  ۱۵تا  ۲۰درصد کاهش
 34312805داخلي  342تماس حاصل فرمايند .
 34312805داخلي  342تماس حاصل فرمايند .
شرايط پرداخت
 )1اثاثيه و لوازم اداري  :شامل انواع ميزهاي چوبي  ،صندلي ،فايلهاي چوبي و فلزي  ،سيستم هاي كامپيوتري
 )1اثاثيه و لوازم اداري  :شامل انواع ميزهاي چوبي  ،صندلي ،فايلهاي چوبي و فلزي  ،سيستم هاي كامپيوتري
مزايده.
در
شركت
شرايط
بند3
شرح
به
مزايده
در
شركت
سپرده
عنوان
به
انتخاب
از
پس
پيشنهادي
مبلغ
كل
%
(كيس  ،مانيتور)  ،پرينتر  ،اسكنر  ،مبلمان اداري  ،فرش  ،تشك ،وغيره الف) معادل 10
(كيس  ،مانيتور)  ،پرينتر  ،اسكنر  ،مبلمان اداري  ،فرش  ،تشك ،وغيره
معادلغيره % 90كل مبلغ پيشنهادي برنده مزايده درزمان انعقاد قرارداد به صورت نقد (با احتساب ضمانت شركت در مزايده )
ب)
 ) 2ضايعات فلزي  :شامل آهن آالت  ،تعدادي درب و پنجره دو جدار  ،بشكه  220ليتري و غيره
 ) 2ضايعات فلزي  :شامل آهن آالت  ،تعدادي درب و پنجره دو جدار  ،بشكه  220ليتري و
مزايده
در
شركت
فرم
تكميل
و
دريافت
-2
قانوني
اهليت
داشتن
–
1
:
عمومي
مزايده
در
شركت
شرايط
 ) 3ضايعات پالستيكي  :شامل الستيك خودرو  ،و غيره
ابوالفضل غيره
الستيك خودرو  ،و
پالستيكي  :شامل
)3
حضرت
ضايعاتازکوچه
-5
خمینی
امام خمینی  1و امام
شهرداری
آسفالت ادامه
پروژه و
عمومی
خورسندنظردردارد
شهرداریجوزم در
شهرداری
تدارکات
سامانه
طریق
 2099090909000001را
کوچهشماره
معابر به
زیرسازی وبلوارآسفالت
عمومی
مناقصه
مناقصهتجدید
نظر دارد
ضايعات كاغذ و
)4
كارتن
ضايعات كاغذ و
 6را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 4تا)
كارتن مزايده (معادل  % 10قيمت پيشنهادي )
شركت در
تضمين
 -3تسليم يك فقره چك تضميني بانكي (رمزدار ،نقدي) در وجه فروشنده جهت
طریقو
مناقصهازگران
پیشنهاد
ارائه
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها
شرايط پرداخت
شرايط پرداخت
مخدوش  ،مشروط يا فاقد ضمانت ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -4مزايده گذار در قبول يا رد كليه پيشنهادات مختار مي باشد و به پيشنهادات ناقص ،
قبلی،
مراحلعدم
صورت
گران در
مناقصه
شد ودرالزم
استانجام
(ستاد)
تدارکاتطریق درگاه
پاکت ها از
بازگشایی
عضویت سایت
ثبت نام در
قبلی،
عضویت
استعدم
صورت
خواهدگران
مناقصه
دولت الزم
الکترونیکی شد و
تدارکاتانجام خواهد
سامانه (ستاد)
الکترونیکی دولت
سامانه
درگاه
الف) معادل  % 10كل مبلغ پيشنهادي پس از انتخاب به عنوان سپرده شركت در مزايده به شرح بند 3شرايط
الف) معادل  % 10كل مبلغ پيشنهادي پس از انتخاب به عنوان سپرده شركت در مزايده به شرح بند 3شرايط
شرکت در مناقصه محقق سازند.
مناقصهرا جهت
الکترونیکی
جهتامضای
گواهی
مذکور و دریافت
مراحل وثبت نام
محقق سازند.
شرکت در
الکترونیکی را
سایتامضای
دریافتدرگواهی
مذکور
نفر دوم مزايده قرارداد منعقد خواهد شد و اين امر قابل تسري بر ساير
 -5در صورت استنكاف برنده مزايده از عقد قرارداد بيع ،سپرده او به نفع شركت ضبط
شركتودربامزايده.
شركت در مزايده.
ب ) معادل  % 90كل مبلغ پيشنهادي برنده مزايده درزمان انعقاد قرارداد به صورت نقد (با احتساب ضمانت شركت
ب ) معادل  % 90كل مبلغ پيشنهادي برنده مزايده درزمان انعقاد قرارداد به صورت نقد (با احتساب ضمانت شركت
 99/11/18می باشد.
تاریخشنبه تاریخ
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز
 99/12/03می باشد.
برندگان به ترتيب توالي خواهد بود.
در مزايده )
در مزايده )
 99/12/5می باشد.
تاریخ
صبح
10
ساعت
شنبه
سه
پیشنهاد روز
ساعت 10 :روز شنبه تاریخ 99/12/23
ارائهپیشنهاد
زمانیارائه
مهلتزمانی
مهلت
-6مهلت تسليم پيشنهادات و تحويل پاكات هفت روز كاري پس از انتشار آگهي مي باشد.
 99/12/6می باشد.
صبح تاریخ
ساعت 10
چهارشنبه
زمان بازگشایی پاکت ها :روز
99/12/24
یکشنبه
صبح روز
ساعت 10
 -7موضوع سپرده شركت در مزايده و قيمت پيشنهادي به انضمام ساير مدارك مورد نظر به صورت محرمانه و بايستي در دو پاكت )الف ( شامل ضمانت نامه بانكي )ب(
الفالف آدرس شهربابک  -خورسند خیابان
پاکتهای
ارائهپاکت
مناقصهو وارائه
اسنادمناقصه
خصوصاسناد
بیشتردردرخصوص
اطالعاتبیشتر
دریافتاطالعات
جهتدریافت
گزارجهت
مناقصه گزار
اطالعات تماس دستگاه مناقصه
شامل قيمت پيشنهادي و به صورت سربسته به دفتر مذكور واقع در استان كرمان – رفسنجان – سرچشمه انتهاي بلوار ايثارگران با كد پستي  7617674988دفتر
میدان شهرداری کدپستی 7758113914تلفن34150749 :
شهرداری -
شهربابک  -جوزم -
34143291
بلوارتلفن:
7755184777
آدرس:کدپستی
حافظ
شركت صنايع مس افق كرمان طبقه دوم دفتر مدير امور حراست آقاي پوراحمديان تسليم گردد .ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به آگهي مزايده  ،شامل جداسازي
021
-41934
تماس
مرکز
سامانه:
در
عضویت
مراحل
انجام
جهت
ستاد
سامانه
تماس
اطالعات
021 - 41934
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
 ،بارگيري  ،هزينه كارگر و غيره به عهده برنده مزايده ميباشد.
دفتر ثبت نام
 85193768آدرس سایت ستاد ایران www.setadiran.ir
88969737وو85193768
نام88969737::
شركت صنايع مس افق كرمان
www.setadiran.ir
ستاد ایران
منگلی  -شهردار خورسند
آدرس سایتداوود
یافته و  ۱.۵میلیون تردد بین شهری و  ۱.۵میلیون تردد خودرو کمتر
شده است.
وی یادآور شد :تقریباً غالب مردم مقررات را رعایت میکنند اما شاهد
هستیم که فراوانی حوادث ترافیکی در کشور کمتر شده ولی شدت حوادث
بیشتر شده است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهي مزايده عمومي

دوم)
(نوبتای
ایمرحله
مرحلهیک
عمومی
مناقصهیک
آگهیعمومی
مناقصه

جامعه

سه شنبه  5اسفند ماه  11/1399رجب  23/1442فوریه /2021سال بیست و ششم شماره 3390

سه

روایت «کرمان امروز» از معضل کمبود مرغ در کرمان که همچنان پس از یک هفته ادامه دارد؛

کمبود مرغ در کرمان تامل برانگیز است
به قلم

محمد فتح نجات

بیش از یک هفته است که در کرمان با کاهش
گوشت مرغ رو به رو هستیم و مرغ فروشی های
کرمان مجبور به انجام کارهای عجیب شده اند .در
برخی از مراکز فروش گوشت مرغ مشاهده می کنیم
که دیگر مرغ به صورت یکجا فروخته نمی شود و
هر بخش از آن با قیمتی بسیار باالتر از آنچه که
هست به فروش می رسد .به عنوان مثال رانمرغ،
فیله ،بال و ....هر کدام جداگانه ارائه می شوند تا مرغ
فروشی ها نیز بتوانند از این راه سودهای قبلی خود
را همچنان داشته باشند .متاسفانه در این روزها حتی
فروش گردن مرغ هم در برخی از مناطق کرمان رایج
شده است که عده ای خواهان آن هستند .کاری به
این تاسف های ناامید کننده نداریم و بحث امروز این
گزارش نیست .امروز سوال روزنامه «کرمان امروز» از
مسئوالن استان این است که شما پس کجای ماجرا
ایستاده اید؟ چگونه نشسته اید که از استان های
دیگر بیایند و مرغ را از درب مرغداری پیش خرید
کنند و ببرند و شما هم خبر نشوید .مسئوالن استان
تهران در همان ابتدای کمبود مرغ راه های خروج

 بیش از یک هفته است که کرمان با کمبود مرغ رو به رو شده است و از دست مسئوالن

نیز گویا هیچ کاری ساخته نیست .همین اتفاق را در تهران نیز شاهد بودیم که در مدت چند
روز مرتفع شد و مسئوالن با ممنوع الخروج کردن مرغ باعث شدند که این احتیاج مردمی در
تهران با کمبود مواجه نشود .سوال امروز مردم کرمان از رسانه ها این است که چرا این معضل

که چاره ای آسان دارد همچنان در کرمان برقرار است و جای تدبیر مسئوالن در بازی مرغی
کرمان کجا قرار گرفته است؟ و....

مرغ را بستند و حتی در ایست بازرسی ها نیز در
این باره هشدار داده شد .اما امروز شاهد هستیم که
امروز کرمان تنها استانی است که با کمبود مرغ رو
به رو شده است .اینکه چگونه به این مرتبه رسیده
ایم جای تامل دارد و سوالی که مردم این روزها از ما
رسانه ای ها می پرسند این است که «پس مسئوالن
این وسط چه کاره هستند؟» نمی دانیم که چه
پاسخی به این افراد معترض بدهیم .چگونه جلسات
کنترل بازار در استانداری استان کرمان برگزار می
شود در حالی که یکی از اصلی ترین نیازهای مردم
شامل کاهلی مسئوالن شده است؟ مسئوالنی که
توان کنترل بازار مرغ را ندارند چگونه حرف از کنترل
های بزرگتر و اجرای پروژه های عظیم در استان
کرمان به میان می آورند؟ این یک سوال تامل بر
انگیز در این روزهای بی مرغی است که باید پاسخ
داده شود .استاندار کرمان که همواره با جدیت مسائل
را دنبال می کند و همیشه از باز کردن درب انبارها
و برخورد با فروشندگان خاطی سخن به میان می
آورد ،امروز در کجای بازی مرغ قرار گرفته که ما
همچنان با کمبود این احتیاج جدی مردم رو به
رو هستیم؟ امیدواریم که این متن باعث شود که
مسئوالن مرتبط با این موضوع هرچه سریعتر نسبت
به رفع این معضل اقدام کنند و اینگونه نباشد که
چندین هفته استان کرمان با یک کمبود رو به رو
باشد و مسئوالنش در سکوت فرو روند.

ترفندهای صبحگاهی برای کاهش وزن
در هنگام صبح  ۸گام بردارید تا عالوه بر کنترل وزن،
شاهد بهبود سالمت روحی و جسمی خود باشید:
قهوه سیاه بنوشید :نوشیدن یک فنجان قهوه در هنگام
صبح البته بدون اضافه کردن شکر و خامه ،به توقف نفخ
شکم کمک می کند و متابولیسم بدن را باال می برد .نوشیدن
قهوه قبل از انجام ورزش نیز گزینه مناسبی است و باعث از
دست دادن کالری بیشتر حین ورزش می شود .البته تنها
قهوه نیست که به کاهش وزن کمک می کند ،شما در صورت
عدم تمایل به قهوه می توانید چای سبز را جایگزین آن
کنید.
پیاده روی کنید :پیاده روی یکی از ساده ترین راه ها برای
کاهش وزن است و یک مزیت اضافه تر نیز دارد که ان بهبود
خواب شبانه است .همانطور که گفته شد ،خواب ابزار کلیدی
برای از بین بردن وزن اضافه است ۴۵ .دقیقه پیاده روی در
 ۳روز هفته منجر به خواب بهتر و در نتیجه از دست دادن
کالری بیشتر خواهد شد.
به باشگاه بروید :رفتن به سالن های بدنسازی در اوایل
صبح یک راه عالی برای شروع روز است به ویژه اگر شما در
حال تالش برای از دست دادن چربی شکم هستید .میزان
انسولین در اوایل صبح کمتر است و وقتی شما با معده خالی
ورزش می کنید ،بدن آمادگی بیشتری برای سوزاندن چربی
دارد .سرکه سیب بنوشید :سرکه سیب یک نوشیدنی عالی

برای کمک به رسیدن به اهداف کاهش وزن است.
مطالعات محققان ژاپنی نشان داده مردان بین  ۲۵تا ۶۰
سالی که برای بیش از  ۱۲هفته سرکه سیب را برای از دست
دادن وزن می نوشیدند ،بیشتر از کسانی که دارونما دریافت
می کردند ،شاهد کاهش وزن بودند.

حل کردن یک قاشق غذاخوری سرکه سیب در یک لیوان
آب و نوشیدن آن منجر به کاهش شاخص توده بدن ،کاهش
چربی احشایی ،کاهش اندازه دور کمر و کاهش سطوح تری
گلیسیرید می شود.
آب بنوشید :شروع روز با نوشیدن یک لیوان آب و آنهم با

معده خالی ایده خوبی است .نوشیدن آب انرژی روزانه شما
را تامین می کند و اثرات آن در کاهش وزن شگفت انگیز
است .آب مهارکننده طبیعی اشتها است و بنا بر مطالعات
محققان دانشگاه یوتا ،کسانی که دو لیوان آب قبل از غذا می
خورند ۳۰ ،درصد بیشتر از سایرین وزن از دست می دهند.
به اندازه کافی بخوابید :دریافت  ۸ساعت خواب کامل
در شبانه روز باعث کاهش وزن می شود و این را محققان
دانشکده پزشکی دانشگاه نورث وسترن ثابت کرده اند .به
گفته محققان دریافت مقادیر کافی خواب باعث کاهش
ترشح هورمون کورتیزول؛ هورمون وابسته به استرس می
شود ،و کاهش وزن موثر را به همراه دارد.
در معرض نور خورشید قرار بگیرید :مطالعات نشان داده
افرادی که در هنگام صبح به طور مستقیم در معرض نور
خورشید قرار می گیرند ،شاخص توده بدنی شان به طور
قابل توجهی پایین تر از افرادی است که نور خورشید را از
خود دریغ می کنند .نور صبحگاهی خورشید تنظیم کننده
متابولیسم است و به شما کمک می کند موثرتر چربی
بسوزانید.
مدیتیشن کنید :حداقل  ۱۰دقیقه را به انجام مدیتیشن،
برای نشستن و تنفس ،برای آرام کردن بدن و ذهن اختصاص
دهید .عادت کردن به انجام مدیتیشن صبحگاهی می تواند
پیشگیری از پرخوری را موجب شود.

قصـــاص زن میانسال با درخــواست دختـرش
رسیدگی به این پرونده از سال  ۹۶با تماس تلفنی یک
راننده تاکسی به مرکز فوریتهای پلیسی آغاز شد .وی در
توضیح ماجرا به مأموران گفت :زن میانسالی که بار سنگینی
همراه خود داشت ،خودروام را بهصورت دربست کرایه کرد.
وقتی قصد داشتم تا برای بلند کردن باری که همراه مسافرم
بود به او کمک کنم به یکباره دست خون آلودی را دیدم و
همان موقع تصمیم گرفتم موضوع را به پلیس اطالع دهم.
پس از اظهارات راننده تاکسی مأموران به محل رفتند و زن
میانسال به نام شیال را دستگیر کردند .او پس از دستگیری
بالفاصله به قتل شوهرش شهرام اعتراف کرد و گفت :من و
شهرام  ۲۰سال پیش از هم جدا شدیم .او دخترم را از من

گرفت و من به ناچار هفتهای یکبار به خانه شهرام میرفتم
تا دخترم را ببینم .بعد از سالها که دخترم سیما بزرگ
شده بود یک روز که برای انجام کارهای خانه و مالقات
با دخترم به خانه شهرام رفته بودم او به من پیشنهاد داد
دوباره باهم ازدواج کنیم که قبول نکردم و همین موضوع
منجر به جر و بحثمان شد و تصمیم گرفتم از خانه خارج
شوم که شروع به داد و فریاد کرد و به سمتم آمد که کتکم
بزند درست مثل زمانی که باهم زن و شوهر بودیم .در یک
لحظه از کوره در رفتم و او را زدم و ،چون او به مواد مخدر
اعتیاد داشت و بدنش ضعیف بود فوت کرد .با اینکه پشیمان
شده بودم ،اما از ترسم تصمیم گرفتم او را از خانه خارج

کنم بههمین خاطر او را مثله کردم و داخل پتو پیچیدم
و یک تاکسی دربست گرفتم که راننده من را لو داد .با
اعترافات صریح متهم ،سیما برای مادرش درخواست قصاص
کرد .او گفت :پدرم اعتیاد داشت ،اما من خیلی دوستش
داشتم .پدرم به تنهایی من را بزرگ کرد و به خاطر من
از خودش گذشت .حاال هم حاضرنیستم از قاتل او بگذرم.
پس از آن شیال برای سالمت روانی اش به پزشکی قانونی
منتقل شد و متخصصان این مرکز اعالم کردند که متهم
در زمان ارتکاب جرم دچار جنون شده و مسئول اعمال
خودش نبوده است .با اینکه این نظریه روند رسیدگی به
پرونده را تغییر داد ،ولی سیما به گزارش پزشکی قانونی

اعتراض کرد و کمیسیون پزشکی تشکیل شد و اعضای
کمیسیون  ۵نفره اعالم کردند متهم هرچند دچار مشکالت
روانی است ،اما مسئول اعمال خودش بوده است .بعد از آن
پرونده به شعبه  ۱۰دادگاه کیفری استان تهران فرستاده
شد و متهم محاکمه شد .متهم در جلسه دادگاه ضمن تکرار
اظهاراتش در مرحله بازجویی گفت :روز حادثه وقتی شهرام
با ناسزاهایش دوباره تحقیرم کرد یاد سالهایی افتادم که
باهم زندگی میکردیم و او مدام به من توهین میکرد و
کتکم میزد و در یک لحظه از خود بیخود شده و او را زدم.
بعد از اظهارات متهم قضات وارد شور شدند و زن میانسال
را به قصاص محکوم کردند.

سقط جنین در مطب خانم دکتر ،جان مادر را گرفت
 ۴بعد از ظهر پنجشنبه  ۳۰بهمن گزارش مرگ
زن جوانی در یک مطب زنان و زایمان در محدوده
تهرانپارس به بازپرس جنایی اعالم شد .با اعالم این
خبر تحقیقات به دستور بازپرس حبیباهلل صادقی
آغاز شد؛ در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد
که زن جوان به همراه همسر و مادرش برای سقط
جنین به مطب مراجعه کرده ،اما هنگام سقط جنین
به خاطر شدت خونریزی تسلیم مرگ شده است.

با مشخص شدن این موضوع تحقیقات از خانواده
زن جوان صورت گرفت و همسر او گفت :نازنین،
برای دومین بار باردار شد؛ زمانی که در هفته ۱۵
بارداری بود در معاینات پزشکی متوجه شدیم جنین
مبتال به سندروم دان است ،به همین خاطر تصمیم به
سقط جنین گرفتیم .به مطب خانم دکتری رفتیم و
او برای پنجشنبه به ما وقت عمل داد ،روز حادثه من
ومادرزنم به همراه نازنین راهی مطب شدیم .همسرم

حالش خوب بود ،اما هنگام سقط جنین حالش وخیم
شد و بعد هم فوت کرد .حاال هم از خانم دکتر و
منشیاش که باعث مرگ همسرم شدهاند ،شکایت
دارم.
به دنبال شکایت مرد جوان؛ به دستور بازپرس شعبه
چهارم دادسرای امور جنایی تهران ،خانم دکتر ۴۰
ساله و منشی او بازداشت شدند .همچنین بازپرس
جنایی دستور پلمب مطب را نیز صادر کرد.

خانم دکتر در تحقیقات عنوان کرد :نازنین یکی
از بیمارانم بود ،اما هنگام عمل دچار خونریزی شدید
شد و بعد از آن فوت کرد؛ اص ً
ال تصور نمیکردم که
زن جوان بر اثر این اتفاق جانش را از دست بدهد.
بدین ترتیب بازپرس جنایی برای خانم دکتر به اتهام
مباشرت در قتل شبه عمدی و سقط جنین غیر
قانونی و برای منشیاش ،به اتهام معاونت در سقط
جنین غیر قانونی ،قرار بازداشت صادر کرد.

معاون کل وزیر بهداشت:

واکسن مشترک ایران و کوبا
قبل از اردیبهشت وارد فاز
اجرایی میشود
ایرج حریرچی ،قائم مقام وزیر بهداشت در حاشیه
اختتامیه «ایدهنگاری بحران کرونا و مشارکت در
انتخابات ریاست جمهوری سال  »۱۴۰۰در جمع
خبرنگاران گفت :واکسن مشترک ایران و کوبا جلوتر
از بقیه واکسنها به نتیجه خواهد رسید و جلوتر از همه
واکسنها مورد بهره برداری قرار میگیرد و ممکن است
قبل از اردیبهشت وارد فاز اجرایی شود.
وی افزود :تمام واکسنهایی که وارد کشور میشود یا
تولید میشود طبق دستورالعمل ستاد ملی کرونا بر اساس
معیارهای ملی و عادالنه واکسن تولید میشود.
حریرچی تاکید کرد :ما تا پایان سال گروه اولمان که
حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر است انشاءاهلل
واکسینه خواهند شد و گروه دوم و سوم هم ممکن
است قسمت قابل توجهی قبل از انتخابات روند دریافت
واکسن روی آنها انجام شود اما اکثر کشورهای جهان
نمیتوانند تا پایان سال میالدی کل جمعیت شان را مورد
واکسن قرار دهند از این رو ما تا انتخابات نمیتوانیم
گستردگی بسیاری در حوزه تزریق واکسن داشته باشیم.

قانون درج قیمت
روی تخم مرغ اجرایی شد،
هر دانه  ۱۱۰۰تومان
رضا سالمی اظهار داشت :درج قیمت به روی هر دانه
تخممرغ مصوب شده و به صورت دستورالعمل به
واحدهای تولیدی ابالغ گشته که میبایست از مبادی
تولید قیمت هر دانه تخممرغ روی آن درج شود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت :اگر
تخم مرغ به صورت فلهای عرضه شود ،باید قیمت
هزار و  ۱۰۰تومان بر روی هر دانه آن درج شود و اگر
عرضه به صورت بستهبندی است ،حک قیمت هزار و
 ۲۰۰تومان به روی تک تک تخممرغها الزامی است.
وی گفت :تولیدکنندگان ملزم به رعایت دستورالعمل
درج قیمت به روی تخممرغها هستند و اگر این امکان
برای خودشان وجود نداشت باید از طریق واحدهای
بسته بندی این اقدام را انجام دهند.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران افزود :فروش
تخم مرغ با قیمت باالتر از آنچه روی آن درج شده
تخلف است و بازرسان صنعت و معدن با هرگونه
تخلف در این خصوص برخورد میکنند.
سالمی با اشاره به اینکه در خصوص تخممرغ با مازاد
تولید مواجهیم ،گفت :همه صنوف میتوانند با مراجعه
به سردخانه تهرانپارس تخممرغ مورد نیاز خود را با
نرخ مصوب شانهای  ۲۹تا  ۳۰هزار تومان عمده و ۳۲
تا  ۳۳هزار تومان باری خرده فروشی تحویل بگیرند.
وی افزود :با توجه به اینکه در ایام نزدیک به عید هستیم
نیاز صنایع را نیز با پودر تخم مرغ تأمین کردهایم و همه
متقاضیان میتوانند با مراجعه به شرکت پشتیبانی امور
دام نیاز صنایع به پودر تخم مرغ را برطرف کنند.

ایالن ماسک ،مدیر شرکت

خودروسازی تسال:

قیمت اتریوم و بیتکوین
زیادی باالست
ایالن ماسک  -میلیاردر مشهور آمریکایی -که اظهارات
جنجال برانگیزی را در رابطه با ارزهای دیجیتالی بیان
کرده ،تنها یک روز پس از آن که خرید بیتکوین را
عاقالنه تر از نگهداری وجه نقد دانسته بود ،گفته است
به نظر وی ارزش بیتکوین و اتریوم در حال حاضر بیشتر
از چیزی است که باید باشد!
اخیرا ارزش بازار بیتکوین از یک تریلیون دالر هم عبور
کرده است و بسیاری از تحلیلگران انتظار ثبت کانال
های باالتر را برای این ارز دارند که ارزش آن از ۵۶
هزار دالر هم گذشته است .با وجود اظهارات ماسک
ارزش اتریوم و بیتکوین در بازارهای جهانی رکورد
جدیدی را به ثبت رساند.
پیش از ایالن ماسک ،بیل گیتس -دیگر ثروتمند مشهور
آمریکایی -گفته بود سرمایه گذاری در بازار ارزهای
دیجیتالی نکرده است و نظری هم در خصوص آن ها
ندارد.
ماسک در حال حاضر بیش از  ۴۸میلیون دنبال کننده در
توییتر دارد و توصیه هایش اثرات زیادی روی عملکرد
آن ها دارد .یک نمونه از این دست زمانی اتفاق افتاد که
از واتس اپ انتقاد کرد و سیگنال را پیشنهاد داد .پس از
این توییت سهام سیگنال  ۱۱۰۰درصد رشد کرد!
برخی از وکالی حقوقی هشدار داده اند که ماسک
با ادامه روند کنونی و اظهارات خود ممکن است با
اتهاماتی نظیر دخالت در روند بازار و به هم زدن جریان
بازارها مواجه شود اما هنوز کمیسیون بورس و اوراق
بهادار آمریکا در خصوص اظهارات جنجالی ماسک
موضع گیری خاصی را انجام نداده است.
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پیشنهاد یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان برای مبارزه با ریزگردها و احتمال ایجاد اشتغال  5میلیون جوان عراقی و ایرانی:

درآمدزایی از ریزگردها
به قلم

حبیب سلطانی تاج آبادی

عضو هیات علمی دانشگاه
شهید باهنر کرمان

بنده فارغ التحصیل دانشسرای کشاورزی کرمان هستم
و امروز می خواهم پیشنهادی دهم که به قول قدیمی ها
حرف آهنین از یک مشت استخوان به خانه خفته فسفردار
مسئوالن و کارشناسان امروزی .در ابتدای این متن یک
نکته طنز آلمانی به خاطرم آمد که در آن گفته می شود دو
مرد به یک خانم می رسند ،یکی وی را از قبل می شناخت
که حال و احوال پرسی کرد و دیگری که اصال خانم را
نمی شناخت دست بانو را بوسید .نفر اول گفت که من آن
خانم را می شناختم ،تو که اصال نمی شناختی چرا دست
او را بوسیدی؟ نفر دوم گفت که به هر حال من هم باید
برای آشنایی از جایی شروع می کردم .این ضرب المثل
آلمانی بسیار در رفتارهای روز مره به خصوص مدیریت

کاربرد دارد .به خصوص در جامعه ما که کار را با انشاهلل
و به امید خدا شروع می کنیم .خداوند در قرآن می گوید
که انسان جهول و ظلوم است ،اگر به این دو واژه توجه
داشته باشیم شاید آینده بهتری را رقم بزنیم .همانطور که
باید به این نکته توجه داشته باشیم که خداوند ،انسان را
اشرف مخلوقات می داند که هم در حیات و هم در ممات
قابل توجه است.
امروزه منطقه ای که به قبرستان وادی االسالم نزدیک
است شده است عامل انتشار گرد و خاک و ریزگرد ،زیرا
در آن هیچ گل و گیاهی کاشته نشده است .این خاک ها
از سمت عراق به ایران و به خصوص منطقه جنوبی سرازیر
می شود و مردم ما را تهدید می کند .اگر این ریزگردها
متوقف شود هم به نفع عراق است و هم ایران و باید حتما
چاره ای برای آن اندیشیده شود .برای برطرف نمودن آن
پیشنهادی دارم که در ادامه به تفکیک موارد اجرایی درباره
آن خواهید خواند:
 - 1دولت عراق غرامت جنگ هشت ساله که باید به ایران
پرداخت کند را صرف بهسازی و احیای منطقه ریزگرد ساز

کند و با کاشت درخت و پوشش گیاهی مانع ریز گرد شود
 - 2این طرح می تواند توسط پیمانکاران عراقی و یا
ایرانی اجرا شود
 - 3پنج میلیون جوان ایرانی در این طرح می توانند
برای مدتی شاغل شوند و در همان کشور عراق مشغول
به درختکاری و غرس درختان که مولد اکسیژن هستند
خواهند شد
الزم به ذکر است که کشور عراق روزانه  10میلیون بشکه
نفت می فروشد و ایران  500هزار بشکه
 - 4با اجرای این طرح که یقینا به کام دولت مردان عراق
خواهد بود می توانیم برخی پروژه های جانبی را نیز توسط
پیمانکاران ایرانی در آن منطقه اجرا کنیم
 - 5می توان پیشنهاد روش اجرایی  BOTرا توسط
پیمانکاران ایرانی به عراقی ها بدهیم که یقینا مورد تایید
قرار خواهد گرفت
این پیشنهاد حاصل سالها تحصیل و دنیادیدگی بنده
حقیر است که با توجه به اجرای طرح های مشابه در
کشورهای با اقلیم مشابه ایران بیان می شود .التماس دعا

رییس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

احتمال دارد فاز ۲و ۳تست انسانی واکسن «کوو برکت» ادغام شود
رازی و دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند که اطالعات تکمیلی را خواهند داد.
قانعی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر راهاندازی خط تولید واکسن
کرونای اسپوتنیک روسی در ایران ،تصریح کرد :فکر نمیکنم هنوز قراردادی
در این زمینه نوشته شده باشد ،این موضوع توافقی میان ایران و روسیه است،
پس از انعقاد قرارداد میتوان به جزئیات موضوع پرداخت اما قرار است با انتقال
دانش فنی این خطی مشترک برای تولید واکسن میان ایران و روسیه باشد.
وی در خصوص واکسن کرونای وزارت دفاع با نام « میالدنور» ،تاکید کرد:
احتماال با تشکیل جلسه کمیته اخالق بعدی مجوز کارآزمایی بالینی آن صادر
خواهد شد .مطالعات بالینی این واکسن هم مشابه واکسن بنیاد برکت است و
تفاوت چندانی نخواهد داشت .این واکسن تزریقی بوده در دو دوز و به فاصله
 ۲۸روز تزریق خواهد شد.
قانعی گفت :انتظار میرود که تا شهریور ماه سال  ۱۴۰۰بتوانیم نیاز داخلی
به واکسیناسیون را تامین کنیم.

دکتر مصطفی قانعی درباره آخرین خبرها از ساخت و کارآزمایی بالینی
واکسنهای ایرانی کرونا ،گفت :خوشبختانه واکسن کرونای بنیاد برکت فاز اول
مطالعات بالینی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است و تمام آنچه مدنظر
داشتیم به شکل مناسبی پیش رفت .این واکسن در حال ورود به فاز دوم
مطالعات بالینی است .در صورت ادغام فاز دو و سه مطالعات بالینی ،واکسن
میتواند با سرعت بیشتری برای ورود به بازار آماده شود.
وی درباره زمان احتمالی آغاز فاز دوم مطالعات بالینی واکسن کرونای بنیاد
برکت ،اظهار کرد :فاز دوم هم احتماال در اسفند ماه آغاز شود و تا خرداد ماه
هم واکسن به بازار آید .هنوز مشخص نیست که فاز دو و سه مطالعات بالینی
ادغام میشود یا خیر اما در صورت ادغام این دو فاز با یکدیگر چند هزار نفر
مورد مطالعه قرار میگیرند.
وی درباره زمان اجرای فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن کرونای انستیتو
رازی اظهار بیاطالعی کرد و افزود :مجریان برنامههای این واکسن انستیتو

وی در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش ابتال به کرونا در افراد زیر
 ۱۸سال تصمیمات جدیدی برای واکسیناسیون این گروه اتخاذ شده است یا
خیر؟ ،بیان کرد :به محض آنکه هر میزان واکسن تهیه کنیم اقدام به تزریق
آن خواهیم کرد .در حال حاضر گویا واکسن آسترازنیکا بر روی کودکان هم
تزریق میشود .در کشور ما هنوز ترایال واکسیناسیون کودکان در برنامههایمان
وجود ندارد.
قانعی درباره احتمال ناقل بودن افراد حتی پس از تزریق واکسن کرونا،
افزود :در مورد یک یا دو واکسن این مورد ذکر شده است ،اما هنوز در مورد
واکسنهای تولیدی کشور ما چنین موضوعی گزارش نشده است.
وی با اشاره به نقش تحریمها در تولید واکسن ایرانی کرونا ،تاکید کرد :علت
تاخیر تولید واکسن کرونا در کشور ما نسبت به سایر کشورها همین تحریمها
است که سبب میشد اقدامی که شاید در عرض یک هفته میتوانست انجام
شود تا سه ماه به طول بیانجامد.

عضو کمیته کشوری ستاد ملی مقابله با کرونا:

بهبودیافتگان کرونا به کرونای انگلیسی مبتال نمیشوند
مسعود مردانی ،فوق تخصص بیماریهای عفونی و
گرمسیری و عضو کمیته کشوری ستاد ملی مقابله با
کرونا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد:
در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر فوت  ۹۰درصد از
مبتالیان به کرونای انگلیسی منتشر شده است اما طبق
بررسی ها ،مشاهده شده است که  ۹۵درصد از مبتالیان
به کرونای انگلیسی ،بهبود پیدا میکنند؛ بنابراین مردم
نباید به هر اخبار نادرستی در فضای مجازی توجه کنند.
وی افزود :راههای انتقال و پیشگیری از هر گونه کرونا

یکسان است اما اکنون برای مقابله با ویروس جهش
یافته جدید باید راههای پیشگیری با قوت بیشتری
نسبت به قبل انجام شود.
مردانی ادامه داد :شستشوی مداوم دست ،رعایت
فاصله گذاری اجتماعی ،استفاده از ماسک از منزل تا
منزل ،عدم شرکت در تجمعها و پرهیز از سفرهای
غیرضروری ،از جمله کارهایی است که با انجام دادن
آنها به راحتی میتوان از ابتال به هر نوع ویروسی
جلوگیری کرد.

عضو کمیته کشوری ستاد ملی مقابله با کرونا بیان
کرد :متاسفانه مردم کرونا را مثل قبل جدی نمیگیرند
و فکر میکنند بساط کرونا چیده شده است .در چند روز
اخیر و در آستانه نوروز ،شاهد تجمع بسیار زیاد مردم
در مراکز خرید و همچنین تدارک مردم برای سفرهای
نوروزی هستیم و مدام شاهد پیامهای تبلیغاتی تورهای
سیاحتی کیش و قشم و ترکیه هستیم.
مردانی تاکید کرد :اگر یک سال به سفر نروید اتفاقی
نمیافتد اما به کرونا مبتال شوید تا مدتها باید درگیر

بیمارستان باشید.
وی تصریح کرد :در نوع اولیه کرونا بچهها کمتر مبتال
میشدند و اگر هم مبتال میشدند ،بیماری خوش خیم
و بدون عارضهای را تجربه میکردند اما در نوع انگلیسی،
کودکان و نوجوانان زیر  ۲۰سال بیشتر درگیر میشوند
زیرا کودکان و نوجوانان در پیک همه گیری قبلی به
کرونا مبتال نشدند و هم اکنون این ویروس جهش یافته
آنها را درگیر میکند.
عضو کمیته کشوری ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:

نکته حائز اهمیت این است که افرادی که یک بار
کرونا گرفته اند دیگر به کرونای انگلیسی مبتال نخواهند
شد .در حال حاضر بین  ۳۰تا  ۴۰درصد از جمعیت
کشور ما کرونا گرفته اند و این میتواند نکته امیدبخشی
باشد.
مردانی تصریح کرد :افرادی که تا کنون مبتال نشده
اند باید بیشتر از سایرین مراقب باشند زیرا این ویروس
جهش یافته با کسی شوخی ندارد و به سرعت افرادی
که تاکنون مبتال نشده اند را درگیر خواهد کرد.

