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فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد:

خاموشی ماینر های میلیاردی در کرمان

نحوه جریمه ناقضان قرنطینه

 مشخص شد    

کشف 79تن سنگ آهن قاچاق در بافت 
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مدیرکل مدیریت بحران استان :

تا پایان سال در استان 

هفت ایستگاه لرزه نگاری 

راه اندازی می شود

یادداشت ورزشی به قلم امید سالجقه:

به امید این مردم 

خیانت نکنیم

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان : 

با توجه به احتمال بروز موج هندی 

کرونا روزهای پایانی هفته ورودی 
مناطق ییالقی مسدود شوند

توسط جانشین استاندار در ستاد کرونای استان؛

شرایط برگزاری مراسم 

شب های قدر اعالم شد

4

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

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

کرمانی با اعالم برگزاری حضوری امتحانات پایه نهم و دوازدهم؛ گزارش »کرمان امروز« از چالش خانواده ها و دانش آموزان 

مشاغل تعطیل،امتحانات برقرار، مردم متعجب!

متن کامل در صفحه سوم

   در حالی که این روزها مردم با تعطیلی مشاغل دست و پنجه نرم می کنند و از خطر ورشکستگی گالیه دارند، مدیر کل آموزش و پرورش استان از برگزاری حضوری امتحانات پایه های نهم، 
دوازدهم، داوطلبان آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگساالن در خرداد1400 خبر داده است. این خبر در حالی اعالم می شود که استان کرمان رسما وارد موج چهارم کرونا شده و آمار ابتالی روزانه در 

کرمان به بیش از 80 نفر رسیده است و خطر شرکت در آزمون های حضوری ممکن است به قیمت جان مردم تمام شود و مردم از این تصمیمات حیرت زده شده اند و...

مدیرکل تامین اجتماعی کرمان:

کارفرمایان تا ۳۱ تیرماه فرصت 

استفاده از بخشودگی جرائم 

بیمه ای را دارند

مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز 

در عنبرآباد 

تعطیل شد

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

روایت »کرمان امروز« از وضعیت 

کرونایی  استان کرمـــــان و لزوم ارائه آمــــار 

از سوی مسئوالن درباره تاثیر محدودیت ها در استان؛

چرا با وجود محدودیت ها 
وضعیت همچنان بحرانی است؟

شرکت معتبر پخش سراسری مواد غذایی وبهداشتی.پرنیان مهیار)مهرام(
نیازمند یک بازاریاب با حداقل دو سال سابقه فروش می باشد.

آدرس بلوار شرف آباد کوچه 47 شرکت مهرام
شماره هماهنگی 09215433207

آگهی استخدام  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول شماره1400/2491

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

متن در صفحه دوم 

آگهی مزایده شماره 295 ص 
سال 1400 نوبت سوم 

شرکت تولیدی معدنی مدوار      

متن در صفحه سوم

تکمیل  برای  کرمان  شهر  در  واقع  سیرجان  الستیک  شرکت 
کادرمالی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
لیسانس حسابداری با 3 الی 5 سال سابقه کار و آشنا به برنامه های 
مالی ترجیحا »همکاران سیستم و excel« از عالقه مندان دعوت 
 cirjan_tire@hotmail.com می شود رزومه خود را به ایمیل

ارسال فرمایند.

آگهی استخدام حسابدار

آگهی مناقصه شماره 35/13-11-1400آگهی مزایده
)یک مرحله ای(

شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد اجرای کابل کشی کابل  مسی توسعه شهربابک را از طریق برگزاری مناقصه 
به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در 
سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.TCi.ir و منطقه کرمانwww.Kerman.tci.ir و آدرس پست الکترونیک 

Tadarokat.Ker@tic.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

منطقه کرمان منطقه کرمان
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اخبار استان

مورد  در  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
استانداردهای جهانی در تعداد ایستگاه های لزره نگاری 
اظهار کرد: طبق استانداردها باید در هر 50 کیلومتر یک 
ایستگاه لرزه نگاری نصب شود که فاصله زیادی با این 

استاندارد داریم.
»مجید سعیدی« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره 
در شهرستان  نگاری  لرزه  ایستگاه  آزمایشی  افتتاح  به 
کرمان گفت: این ایستگاه لرزه نگاری باند پهن به صورت 
همکاری  با  شهداد  کشیتوئیه  روستای  در  آزمایشی 

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران راه اندازی شد.

این  گفت:  کشیتوئیه  نگاری  لرزه  ایستگاه  درباره  وی 
ایستگاه دائمی است و گسل های نایبند، لکرکوه، سیرچ، 

گلباف و شهداد را تحت پوشش قرار می دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان میزان هزینه 
کرد این ایستگاه را حدود 15 میلیارد ریال اعالم کرد و 
در ادامه در مورد استانداردهای جهانی در تعداد ایستگاه 
باید در  های لزره نگاری اظهار کرد: طبق استانداردها 
هر 50 کیلومتر یک ایستگاه لرزه نگاری نصب باشد که 

فاصله زیادی با این استاندارد داریم.
وی با اشاره به تفاهمنامه استانداری کرمان و موسسه 

ژئوفیزیک دانشگاه تهران اظهار کرد: با این تفاهمنامه به 
دنبال توسعه ایستگاه های لرزه نگاری استان هستیم و 
مقرر است امسال هفت ایستگاه لرزه نگاری در استان راه 
اندازی شود که سه مورد آن جدید است و مابقی آنها نیز 
ایستگاه های موقتی هستند که با جابجایی و کارهای 

فنی به ایستگاه های ثابت تبدیل خواهند شد.
سعیدی بیان کرد: در حال حاضر هشت ایستگاه لرزه 
نگاری در استان کرمان وجود دارد و 3 ایستگاه جدید 
نیز به آن اضافه خواهد شد که تعداد این ایستگاه ها به 

11 ایستگاه می رسد.

مدیرکل مدیریت بحران استان :
تا پایان سال در استان هفت ایستگاه لرزه نگاری راه اندازی می شود 

قلیان؛

نقطه شروع 

اعتیاد !

موارد  خواست  فرمانداران  از  کرمان  استاندار   
نظارتی شان نسبت به کرونای هندی را جدی بگیرند و 
هرگز کوتاه نیایند و گفت: آمدن موج هندی کرونا به 

کشور و استان قطعی است.
جلسه  در  وند  زینی  علی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
رعایت  میانگین  گفت:  کرونا  مدیریت  استانی  ستاد 
خوب  کرمان  استان  سطح  در  بهداشتی  پروتکل های 

گزارش شده است.
بهتر  را  کرمان  استان  مرکز  در  رعایت ها  میزان  وی 
برخی  در  افزود:  و  دانست  استان  مناطق  سایر  از 
که  است  کمتر  پروتکل ها  رعایت  میزان  شهرستان ها 
تا  باشیم  داشته  زمینه  این  در  بیشتری  جدیت  باید 

زمانی که وضعیت بهتر شود.
زینی وند حضور در دورهمی ها و مراسمات را دو دلیل 
عمده شیوع بیشتر کرونا ذکر و اظهار کرد: فرمانداران 
باید در رعایت محدودیت های کرونایی جدیت داشته 

باشند و ورودی مناطق ییالقی را مسدود کنند.
وی بر ممنوعیت تجمع افراد به دلیل دادن افطاری و 
سحری تاکید کرد و افزود: نگران شیوع ویروس جدید 
سخت  باید  زمینه  این  در  و  هستیم  هندی  کرونای 

گیری ها تشدید شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه فقط با سخت گیری 
و اعمال محدودیت هاست که می توان سرعت انتشار 
کرونا را کم کرد، هشدار داد: باید در این زمینه بسیار 
قدری  به  هند  در  کرونا  وضعیت  که  باشیم  مراقب 
وحشتناک است که سیستم درمانی این کشور را دچار 

مشکالت جدی کرده و از هم پاشیده است.
وی با تاکید بر اینکه فرمانداران نباید به سمت عادی 
انگاری و گشایش ها بروند، تاکید کرد: در این شرایط 
اصاًل نباید به فکر گشایش باشیم و مسئوالن باید مردم 

را توجیه کنند که انتخاب بین مرگ و زندگی است.
وی از ممنوعیت حضور در بوستان ها و پارک ها خبر 

ورودی  هفته  پایانی  روزهای  در  باید  افزود:  و  داد 
تمامی اماکن گردشگری و مناطق ییالقی در شهرهای 

قرمز مسدود شود.
در  کرونا  ملی  ستاد  مصوبات  به  اشاره  با  وند  زینی 
خصوص شب های قدر گفت: در شرایط کنونی مردم 
از نظر روحی به این مراسم ها نیاز دارند اما بهتر است 
آنها را به انجام مراسم شب های احیا در منزل تشویق 

کنیم.
بهداشتی  پروتکل های  خوب  رعایت  به  اشاره  با  وی 
انتشار  و  عمومی  فراخوان  گفت:  مذهبی  اماکن  در 

اطالعیه برگزاری مراسم مذهبی ممنوع است.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه آمار فعلی کرونا به 
صورتی است که در حال عبور پیک قبلی در استان 
بیمارستان های  ظرفیت  داد:  هشدار  هستیم،  کرمان 
این  که  است  شده  لب  به  لب  سیرجان  و  رفسنجان 

مساله باعث نگرانی است

استاندار کرمان : 

با توجه به احتمال بروز موج هندی کرونا روزهای پایانی هفته ورودی مناطق ییالقی مسدود شوند

خبر
مدیرکل تامین اجتماعی کرمان:

کارفرمایان تا ۳۱ تیرماه فرصت استفاده 

از بخشودگی جرائم بیمه ای را دارند
 

بخشنامه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
بخشودگی جرائم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی 
و اصناف از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر و ابالغ شده است گفت: 
کارفرمایان تا 31 تیرماه فرصت استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای را 

دارند.
علی حسینی در گفت  و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( افزود: با عنایت به نامگذاری سال 1۴00 به عنوان 
سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« از سوی مقام معظم رهبری و 
تحریم های ظالمانه،  با  مقابله  مقاومتی،  اقتصاد  راستای سیاست های  در 
مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا و به  منظور مساعدت با کارفرمایان 
بند  اجرای  و در  اصناف  و  تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی  واحدهای 
)ث( تبصره پنج قانون بودجه سال 1۴00 کل کشور، بخشنامه بخشودگی 

جرائم کارفرمایان ابالغ شده است.
وی تصریح کرد: مشمولین این طرح کارفرمایان کارگاه های فعال تولیدی، 
صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و 
غیردولتی هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به 
حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن 
ماه سال 13۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل 

کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند. 
کارفرمایان  است  استان کرمان گفت: ضروری  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
کارگاه های مذکور به  منظور تعیین تکلیف بدهی های که لغایت اسفند ماه 
13۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیالت مزبور 
حداکثر تا 31     تیرماه 1۴00 نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه 
 es.tamin.ir نشانی  به  اجتماعی  تامین  سازمان  غیرحضوی  خدمات 

اقدام کنند. 
حسینی بیان کرد: در صورتی  که کارفرمایان مشمول تا تاریخ الزم االجرا 
ماه  بهمن  لیست  مبنای  بر  کشور  کل   1۴00 سال  بودجه  قانون  شدن 
از  پس  باشند،  کرده  اقدام  کارگاه  بیمه شدگان  تعدیل  به  نسبت   13۹۸
بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و 
رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه 13۹۸، 

از بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد. 
ایفای  با  که  کارفرمایانی  از  دسته  آن  با  مساعدت  منظور  به  افزود:  وی 
تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی های تقسیط شده قبلی خود 
اقدام کرده اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بالمانع خواهد 
بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط 
بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده اند در صورت ارائه 
درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی 
ماده 50 قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی 

معتبر الزامی است. 
عالی  مدیران  توجه  به  اشاره  با  کرمان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
برای  سازمان  منابع  تجهیز  اهمیت  و  کارفرمایان  با  تعامل  به  سازمان 
انجام تعهدات به موقع نسبت به مستمری بگیران و بیمه شدگان افزود: 
این  به  معوقه  بدهی  تومان  میلیارد   100 و  هزار  استان  در  کارفرمایان 
سازمان در استان دارند که نزدیک به 300 میلیارد تومان آن جرائم است 
که می توانند با استفاده از این فرصت از بخشودگی جرائم بهره مند شوند.

 فرمانده انتظامی شهرستان بافت خبر داد:
کشف 79تن سنگ آهن قاچاق در بافت 

آهن  سنگ  تن   ۷۹ کشف  توقیف  از  بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قاچاق در این شهرستان از سه دستگاه کامیون خبر داد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ محمودبیدشکی با اعالم این مطلب به رسانه ها 
اظهار داشت: ماموران کالنتری 13 شهر بزنجان حین گشت زنی در حوزه 
استحفاظی به سه دستگاه کامیون حامل بار سنگ آهن مشکوک شده و 

برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: با کشف این میزان سنگ آهن قاچاق کامیون ها توقیف و در 
این ارتباط سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضائی معرفی شدند.
  فرمانده انتظامی شهرستان بافت بیان کرد: برابر اعالم کارشناسان ارزش 

سنگ های کشف شده ۲ میلیارد ریال برآورد شده است. 
فرمانده انتظامی شهرستان در پایان برتعامل مردم و پلیس تاکیدکرده و از 
مردم خواست، درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از جمله قاچاق 

منابع طبیعی مراتب رابه مرکز فوریت های پلیسی 110 اطالع دهند.

مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز در عنبرآباد 

تعطیل شد
دادستان عمومی و انقالب شهرستان عنبرآباد از تعطیلی کمپ غیرمجاز 

ترک اعتیاد در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
ها  رسانه  به  خبر  این  اعالم  با  سلیمانی  ابراهیم  ایرنا،  گزارش  به 
عنبرآباد  روستاهای  از  یکی  در  اعتیاد  ترک  غیرمجاز  کمپ  افزود: 
با انجام تحقیقات پلیسی توسط ضابطین  طی گزارش های مردمی و 

دادگستری شناسایی و تعطیل شد. 
وی با بیان اینکه مسئوالن مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز عنبرآباد بدون 
هیچگونه تخصصی با شیوه های غیرعلمی و غیرانسانی اقدام به ترک 
حقوق  حفظ  راستای  در  دادستانی  افزود:  می کردند،  معتادین  دادن 

شهروندان به این موضوع ورود کرده است.
پرونده  قانون  طبق  متخلف  افراد  این  برای  گفت:  عنبرآباد  دادستان 

قضایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: یک نفر در پرونده فعالیت کمپ غیرمجاز ترک اعتیاد 
ها  آن  و جلب  نیز شناسایی  افراد  و سایر  عنبرآباد دستگیر شده  در 
این  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شعبه  کار  دستور  در 

شهرستان قرار گرفته است.
راه  از  راستای حمایت  در  قضایی  آمادگی دستگاه  اعالم  از  سلیمانی 
با  گفت:  و  داد  خبر  قانونی  مجوز  با  اعتیاد  ترک  کمپ های  اندازی 
توجه به حفظ سالمت مردم، هرگونه فعالیتی در این زمینه باید در 
کانال های قانونی و با اخذ مجوزهای الزم و توسط افراد متخصص و 

آموزش دیده انجام شود.

جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان 
گفت: در زمینه برگزاری مراسم شب های قدر و 
نماز عید فطر مصوب شده در شهرهای زرد و آبی 
با رعایت پروتکل ها از جمله فاصله گذاری و زدن 
ماسک برگزار می شود و در شهرهای نارنجی و 
قرمز صرفا در فضای باز و زمان برگزاری مراسم 
حداکثر دو ساعت و با رعایت فاصله گذاری باشد.
دکتر محمدصادق بصیری  در جلسه ستاد استانی 
کرونا  ملی  ستاد  در  کرد:  اظهار  کرونا  مدیریت 
اعالم شد نوع جدیدی از ویروس کرونا در هند 
شناسائی شده و به دلیل نزدیکی و ارتباط هند 
باید  استان های شرقی  ما،  مرز شرقی کشور  با 
آمادگی الزم را برای کنترل مبادی ورودی داشته 

باشند.
کرمان  استان  در  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
کرمان،  شهربابک،  شهرستان)سیرجان،  هشت 
زرند، رفسنجان، بافت، کهنوج و جیرفت( دارای 
وضعیت قرمز، هفت شهرستان)انار، بردسیر، بم، 

نرماشیر(  و  منوجان  کوهبنان،  جنوب،  رودبار 
راور،  رابر،  شهرستان)ارزوئیه،  هشت  و  نارنجی 
ریگان، عنبرآباد، فاریاب، قلعه گنج و فهرج( در 
وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و تغییر وضعیت 
را  نگرانی  قرمز  به  نارنجی  از  کهنوج  و  جیرفت 
باید  و  داده  افزایش  جنوبی  های  شهرستان  در 

حساس تر باشیم.
بصیری با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا در 
بر اجرای  بر تشدید نظارت  هفته گذشته مبنی 
محدودیت های کرونایی و تشکیل روزانه جلسات 
ستاد استانی تصریح کرد: هر روز با رویکرد منطقه 

ای ستاد استانی تشکیل شده است.
معاون استاندار کرمان در ادامه با اشاره به مصوبات 
در  مدارس  اجرایی  کادر  کرد:  بیان  کرونا  ستاد 
آموزشی  کارهای  برای  نارنجی  و  قرمز  مناطق 

حداکثر باید سه نفر حضور داشته باشند.
وی افزود: در زمینه برگزاری مراسم شب های قدر 
و نماز عید فطر مصوب شده در شهرهای زرد و 

آبی با رعایت پروتکل ها از جمله فاصله گذاری و 
زدن ماسک برگزار می شود و در شهرهای نارنجی 
و قرمز صرفا در فضای باز و زمان برگزاری مراسم 
حداکثر دو ساعت و با رعایت فاصله گذاری باشد.
بصیری با بیان اینکه با توجه به اینکه منع تردد 
شبانه همچنان برقرار است، در شب های قدر در 
شود،  می  برداشته  تردد  منع  این  شهرها  سطح 
مراسم  مانند  نیز  فطر  عید  نماز  برگزاری  گفت: 
شب های قدر در شهرهای دارای وضعیت های 

زرد و آبی و قرمز و نارنجی خواهد بود.
وی تصریح کرد: همچنین در ستاد کرونا اعالم 
نظر  برای تسهیالت در  آینده طرحی  شد هفته 

گرفته شده برای اصناف ارائه می شود.
جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان 
تمکین  در  برتر  های  استان  جزو  کرمان  گفت: 
اصناف و مردم)معادل ۸1 درصد( در محدودیت 

های اخیر کرونایی بوده است.
وی افزود: میزان استفاده از ماسک در کشور 63 

درصد و در استان کرمان 65 درصد است که باید 
بیش از این باشد.

بصیری تصریح کرد: وضعیت ما در رعایت پروتکل 
ها نسبت به میانگین کشور نسبتا بهتر است و با 
توجه به ویروس جدید هندی کار باید با دقت و 

جدیت بیشتری صورت بگیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف یک مزرعه استخراج 
ارز دیجیتال به ارزش 10 میلیارد ریال و کشف 35 دستگاه ماینر 

خبر داد.
سرهنگ مهدی پورامینایی، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: 
ماموران انتظامی پایگاه امنیت عمومی شهرستان کرمان و کالنتری 
3۲ زنگی آباد در راستای مبارزه با قاچاق کاال و حرکت در جهت 
تحقق شعار سال، با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی از ایجاد یک 
مزرعه استخراج ارز دیجیتال در محدوده شهر کرمان آگاهی یافتند.
از  اجازه  از کسب  انتظامی پس  ماموران  رابطه  همین  در  افزود:  او 
مقام قضائی موفق شدند در بازرسی از یک کارگاه ضبط پسته ، 35 
دستگاه ماینر را کشف کنند که کارشناسان ارزش این دستگاه ها را 

10 میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به دستگیری یک متهم 
با همراهی شهروندان  به مراجع قضائی گفت: پلیس  و معرفی وی 
در مقابله با جرایم با تمام قدرت ایستادگی می کند تا با شکوفایی 

اقتصاد و امنیت، آرامش در جامعه بیش از پیش متبلور شود.

توسط جانشین استاندار در ستاد کرونای استان؛

شرایط برگزاری مراسم شب های قدر اعالم شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد:

خاموشی ماینر های 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد دو مورد پروژه ، بشرح ذیل در  سال1۴00 را به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله میلیاردی در کرمان

ای ، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت 
اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد 
شد. 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.
ضمنا: ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه 

ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 0۲1-۴1۹3۴ 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ  1۴00/0۲/6   می باشد .

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 5060م/الف
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول شماره۱400/249۱

 

 عمومی آگهی مناقصه

 2491/1400شماره اول نوبت

مناقصه عمومی  به صورت  را 1400سال  بشرح ذیل در،  پروژه مورد دو در نظر دارد استان کرمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل اداره
لذا کلیه  برگزار نمایدبا بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(  و قصهابا جزئیات مندرج در اسناد من ،یک مرحله ای 

صه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی قمتقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع منا
www.setadiran.ir نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.مراجعه و 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد  پاکتها تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی اسناد از دریافت یند مناقصهفرا کلیه مراحل -
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  .شد

 .محقق سازندمناقصه 

" ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد ضمنا

 .برای برنده مناقصه ضروری می باشد

 موضوع مناقصه ردیف 
 بافت احداث بندهای سنگ مالتی حوزه شصت فیچ شهرستانپروژه  1
  آبیاری ومراقبت بوته کاری واقع در سامان عرفی کله غدیر شهرستان شهر بابک  پروژه 2

 

  021-41934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 

 .می باشد    6/02/1400  مورخدوشنبه  روز در سامانهمناقصه  تاریخ انتشار 

 مناقصه می باشد.هزینه درج آگهی به عهده برنده 

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

 

  

هم وطن متوسط میزان بارش سالیانه کشور 
عزیزمان ایران یک سوم بارندگی 

جهانی است،پس باحفظ جنگل ها و مراتع 
در جذب این میزان نزوالت کم کوشا باشید
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گزارش »کرمان امروز« از چالش خانواده ها و دانش آموزان کرمانی با اعالم برگزاری حضوری 
امتحانات پایه نهم و دوازدهم؛

مشاغل تعطیل،امتحانات برقرار

مردم متعجب!

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
در حالی که به دلیل شیوع بیماری کرونا از اسفند سال 98 مدارس 
به صورت غیر حضوری و آنالین به تحصیل ادامه می دهند، مدیر کل 
آموزش و پرورش استان به تازگی از برگزاری حضوری امتحانات پایه 
های نهم، دوازدهم، داوطلبان آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگساالن در 

خرداد1400 خبر داده است.
این خبر در حالی اعالم شده است که به دلیل شیوع کرونا هم اکنون 
استان کرمان به موج چهارم کرونا وارد شده است و آمار ابتالی روزانه به 

بیماری کووید 19 در کرمان به بیش از 80 نفر رسیده است.
اعالم این خبر از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان، باعث دغدغه 
و نگرانی برخی از دانش آموزان و خانواده های آنها شده است، دانش 
برای  دارد  درکنکور  که  تاثیری  دلیل  به  نهایی  امتحانات  که  آموزانی 
آنها از اهمیت بسیارزیادی برخوردار است و حاال شرایط کرونایی باعث 
تردید و دودلی آنها شده است؛ از یک طرف شرکت در آزمون حضوری 
از سوی دیگر  و  بیندازد  به خطر  را  آنها  و جان  ممکن است سالمتی 
نیز آنها چاره ای جز این ندارند؛ مگر اینکه مسئوالن آموزش و پرورش  
تصمیم به برگزاری به صورت مجازی بگیرند. در همین زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
گالیه والدین و دانش آموزان از برگزاری حضوری امتحانات

آمادگی  بحث  باز  دوازدهم  و  نهم  پایه  امتحانات  حضوری  برگزاری 
مدارس برای نحوه برگزاری امتحانات در شرایط کرونایی را داغ کرده 
است. چرا که دانش آموزانی که ماه ها با تدابیر بهداشتی خانواده هاو 
جامعه دور از دورهمی ها و اجتماعات به منظور پیشگیری از ابتال به 
کرونا نگهداری شدند با اعالم برگزاری حضوری امتحانات یا کالس های 

رفع اشکال با حضور در مدرسه و دیدار هم کالسی ها در معرض ویروس 
پر دردسر کرونا قرار گرفته اند.

پایان  امتحانات  برگزاری  به  نسبت  آموزان  دانش  خانواده  از  تعدادی 
سال دانش آموزان نگران هستند و معتقدند؛ در وضعیت قرمز کرونایی 
با  توانند  نمی  بیماری  این  به  ابتال  از  ناشی  استرس  علت  به  و  استان 
روزها  این  که  ویژه  به  بفرستند.  مدارس  به  را  خود  فرزندان  اطمینان 

خبرها حاکی از شیوع بسیار باالی کرونای هندی در شرق آسیاست.
دارد  نهم  پایه  آموز  دانش  که  کرمان  در  آموزان  دانش  اولیا  از  یکی 
به " کرمان امروز" چنین گفت: در حالی که وزارت آموزش و پرورش 
برگزاری امتحانات را با تعداد کم دانش آموزان در ساعات مختلف و با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی اعالم کرده در 

برخی مدارس این مهم رعایت نمی شود.
یکی از دانش آموزان در این  باره چنین گفت: سئوال ما دانش آموزان 
این است مگر آموزش حضوری بوده است که قصد دارند امتحانات را 
حضوری برگزار کنند؟ به نظرم امتحان حضوری ظلم به دانش آموزانی 

است که یک سال به صورت آنالین درس خوانده اند.
دانش آموز دیگری نیز در این  باره نظر دیگری داشت و گفت: درست 
آموزش و  اما  این شرایط خطرناک است  آزمون حضوری در  است که 
پرورش باید شرایط را به گونه ای فراهم کند تا دانش اموزان با خیال 
امتحانات  حال  هر  به  یابند.  حضور  امتحانات  سالن  در  بتوانند  راحت 
نهایی ثمره تالش و کوشش دانش آموزان است و برگزاری آنالین ممکن 

است با مشکالتی روبه رو شود.
سخن آخر

باید به خانواده ها و دانش آموزان حق داد که نگران این موضوع باشند. 
اگر چه سال گذشته عاقبت با وجود تمامی اعتراض ها امتحان در این 
دو مقطع تحصیلی به صورت حضوری برگزار شد اما در واقع وضعیت  
سال جاری نسبت  به سال گذشته  بسیار وخیم تر است. آنچه باید در 
الویت آموزش و پرورش باشد، حفظ جان و سالمتی دانش آموزان است، 
به  آزمون   برگزاری  با  رابطه  در  باید  موضوع  این  به  توجه  با  بنابراین 

صورت مجازی و یا آنالین تصمیم درست و دقیقی گرفته شود.

  در حالی که این روزها مردم با تعطیلی مشاغل 
از خطر ورشکستگی  پنجه نرم می کنند و  دست و 
گالیه دارند، مدیر کل آموزش و پرورش استان از 
برگزاری حضوری امتحانات پایه های نهم، دوازدهم، 
در  بزرگساالن  و  ایثارگران  جهشی،  آزاد،  داوطلبان 
خرداد1400 خبر داده است. این خبر در حالی اعالم 
چهارم  موج  وارد  رسما  کرمان  استان  که  می شود 
کرونا شده و آمار ابتالی روزانه در کرمان به بیش 
از 80 نفر رسیده است و خطر شرکت در آزمون 
های حضوری ممکن است به قیمت جان مردم تمام 
شود و مردم از این تصمیمات حیرت زده شده اند 

و...

آگهی مزایده شماره 295 ص -سال 1400 نوبت سوم آگهی مزایده
شرکت تولیدی معدنی مدوار 

بدین وسیله به اطالع می رساند شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد برخی اقالم مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به شرح ذیل بفروش برساند. لذا از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1400/2/12 جهت دریافت اســناد شــرکت در مزایده و اطالع از ســایر شــرایط با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 5  درصد از 
قیمت کارشناسی واریز به حساب جاری شماره 4912052468 نزد  بانک ملت شعبه مس سرچشمه به نام شرکت تولیدی معدنی مدوار به آدرس رفسنجان- شهر مس سرچشمه 

خیابان نسترن 2 پالک 15 دفتر مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره های 56 -34312764-034 با آقای احمدی تماس حاصل فرمایید.
 شایان به ذکر است، به کلیه آیتم ها هزینه آگهی و مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

 تعداد  /شرح کاالردیف
 مقدار

قیمت کارشناسی 
)ریال( )قیمت واحد(

توضیحات 

1TELFER 2 Ton سالم 1650/000/000 دستگاه جرثقیل سقفی

 هربشکه 50 ۸۴0 بشکه ارسنیک متال2
کیلوگرم

_قیمت روز 

معیوب6۸/000/000 دستگاه فن دمنده 3

سالم 1750/000/000 دستگاه سیستم کولینگ تاور ۴

سالم 1۸/500/000/000 دستگاه تابلوهای مدار فرمان و قدرت کوره القایی5

سالم 11/500/000/000 دستگاه کوره ذوب مس6

_2001/000/000 کیلوگرمباریوم7

سالم 1۴50/000/000 دستگاه سیستم جک هیدرولیک کوره ۸

معیوب1530/000/000 دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری 9

سالم 15/000/000 رولورق رول آلومینیومی 10

سالم 1۴7/500/000 دستگاه باسکول 11

معیوب5۸50/000 عددکپسول آتشنشانی 12

معیوب1۸00/000/000 دستگاه سیستم کولینگ تاور قدیم 13

 تعداد  /شرح کاالردیف
 مقدار

قیمت کارشناسی 
)ریال( )قیمت واحد(

توضیحات 

معیوب230/000/000 دستگاه فن دمنده هوا1۴

معیوب1300/000/000 دستگاه تابلوهای برق فرمان سیستم قدیم 15

سالم 1250/000/000 دستگاه بوته ریخته گری 16

سالم 301/500/000 متر سینی کابل 17

معیوب125/000/000 دستگاه کمپرسور هوا 1۸

معیوب_12۸/000/000 دستگاه ترانس جوشکاری کارا 19

سالم 260/000 تن آهن آالت 20

سالم 12/500/000/000 دستگاه چرخ ریخته گری 21

سالم ۸01/500/000 عددقالب چرخ ریخته گری 22

سالم 17/000/000/000 دستگاه سوله صنعتی 23

سالم 230/000/000 دستگاه هود 2۴

سالم 130/000/000 عددمخزن پالستیکی25

بدینوسیله، از کلیه سهامداران حقیقی یا حقوقی یا وکیل قانونی سهامداران دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این 
شرکت که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 در موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به آدرس تهران، خیابان 

ولیعصر، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه پردیس، پالک 14 برگزار می گردد، حضور بهم  رسانید.
دستور جلسه: تصویب اساسنامه شرکت طبق نمونه اساسنامه اعالمی سازمان بورس و اوراق بهادار 

نحوه حضور در مجمع: 
از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها در خواست می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام این 

شرکت در تاریخ یکشنبه  1400/2/12 و دو شنبه 1400/2/13  در ساعات اداری به امور سهام شرکت مراجعه نمائید.
شماره تماس امور سهام :       021-88721933

توضیحات: 
به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکال و نمایندگان قانونی آنها می رساند:

باتوجه به ابالغیه شماره 440/050/ب/98  مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین نامه شماره  104/31 مورخ 1398/12/20 دبیر 
محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و تاکید سازمان بورس مبنی به اجرای ابالغیه فوق و این که مجمع 
با حضور 15 نفر شخص حقوقی و حقیقی تشکیل شود و دارای رسمیت قانونی می باشد لذا از سهامداران  محترم درخواست می گردد که برای مشاهده 

مجمع به آدرس اینستاگرام شرکت مراجعه فرمائید. 
آدرس اینستاگرام:   

https://instagram.com/scico.ir?igshid=1swt9d3t1pxjt            
هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه )سهامی عام(

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه )سهامی عام(

به شماره ثبت 357  و شناسه ملی 10860513778
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یادداشت ورزشی 

به امید این مردم 

خیانت نکنیم 
فوتبال  برتر  لیگ  فوتبال صنعت مس کرمان که روزگاری در  تیم 
جواز  شد  موفق  و  بود  مدعی  و  صدرنشین  های  تیم  جزو  کشور 
از  حتی  و  آورد  به دست  نیز  را  آسیا  های  باشگاه  جام  در  حضور 
مرحله مقدماتی این رقابت ها نیز به شایستگی به مرحله بعدی صعود 
کرده بود ،چند سالی است که به رغم تمام پتانسیل ها و شایستگی 
ها و حمایت های بی دریغ مدیران ارشد شرکت ملی صنایع مس 
همچنان  تیم  این  هواداران  و  بازگردد  برتر  لیگ  به  ،نتوانسته  ایران 
درحسرت صعود به لیگ برتر  هستند. اما ستارگان فوتبال کویر این 
روزها با مربی گری مربی با دانش و بی حاشیه فوتبال کشور ،»رضا 
صدر  بر  تنهایی  به  و  کنند  می  سپری  را  خوبی  «روزگار  مهاجری 
جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور تکیه زده اند تا بارقه 

های امید صعود دوباره در دل هواداران فوتبال کرمان روشن شود.
 تیم فوتبال صنعت مس در دیدار قبلی خود موفق شد ،تیم مدعی و 
سرشناس فجر شهید سپاسی را در شیراز با یک گل مغلوب کند تا 
جمع امتیازات خود را به عدد 41 برساند و با چهار امتیاز اختالف 

نسبت به تیم دوم جدول با آرامش بیشتری به مصاف حریفان برود.
تیم فوتبال صنعت مس کرمان در حالی امشب در ورزشگاه شهید 
باکری شهر ارومیه مهمان تیم نود این شهر هست که آرمان اکوان و 
وحید اسماعیل بیگی دو بازیکن سیرجانی و کرمانی خود را به دلیل 
مصدومیت در اختیار ندارد و خاطراتی خوشی هم از میزبانی تیم نود 
ارومیه در اذهان هواداران و بازیکنان فوتبال کرمان باقی نمانده است 
که امیدواریم این بار سنت شکنی شود و این تیم میزبان شایسته و بی 

حاشیه ای برای ستارگان فوتبال کویر باشد.
فوتبال کرمان  باعث آزار هواداران  این روزها  تر که  نکته مهم  اما 
شده ،ایجاد حواشی عجیب و غریبی است که تحت عناوین مختلف 
از جمله مرزبندی جغرافیایی بین کرمان و رفسنجان و متضرر شدن 
تیم فوتبال مس رفسنجان در صورت لیگ برتری شدن مس کرمان 
ایجاد شده و تا حدودی تمرکز مدیران و بازیکنان مس را بر هم زده 
است و این در حالی است که مدیران ارشد شرکت ملی صنایع مس 
و شخص دکتر سعد محمدی این اطمینان خاطر را به همگان داده اند 
که با تمام وجود از تمام تیم ها و رشته های ورزشی تحت پوشش 
شرکت حمایت خواهند کرد و صعود مس کرمان به لیگ برتر هیچ 

لطمه ای به تیم مس رفسنجان نخواهد زد..
نکته  این  به  استان  فوتبال  و  واقعی ورزش  دلسوزان  همه  ای کاش 
توجه داشته باشند که صعود مس به لیگ برتر در زمینه های مختلف 
این دیار  اقتصادی و ورزشی  و زندگی مردم  اجتماعی،  فرهنگی، 
تاثیر مثبت دارد و نباید منافع کوتاه مدت و زودگذر خود را بر منافع 
مردم استان و فوتبال کرمان ترجیح دهیم و به نظر نگارنده شایسته 

نیست که به امید این مردم خیانت کنیم...
تالش  نارنجی  های  الله  موفقیت  برای  همصدا  و  همدل  همه  پس 
بیماری  پایان  امید   به  تیم محبوب حمایت خواهیم کرد.  این  از  و 
کرونا وبرپایی جشن صعود مس به لیگ برتر در زیر آسمان پر ستاره 

کرمان.

از کرونای »هندی«
 چه می دانید؟

 
جدید  نوع  شیوع  به  اشاره  با  عفونی  بیماریهای  متخصص  یک 
هند، گفت:  در کشور  هندی  کرونای  به  موسوم  کرونا  ویروس 
کرونا  نوع  این  که  است  این  است  مشخص  فعال  آنچه  متاسفانه 
سرعت باالی انتقال و ُکشندگی بیشتری نسبت به سایر انواع کرونا 

دارد.
اینکه  بیان  با  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  جانبخش  علیرضا  دکتر 
ویروس کرونا در پی انتقال گسترده در کشورهای مختلف دچار 
جهش شده، گفت: در ماه های اخیر کرونای انگلیسی، آفریقایی، 
... شناسایی شده و این روزها نوبت به کرونای هندی  برزیلی و 

رسیده است.
وی افزود: با توجه به اینکه این نوع کرونا به تازگی شناسایی شده 
نحوه  و  ماهیت و چگونگی  زیادی در خصوص  اطالعات  هنوز 

انتقال آن وجود ندارد.
جانبخش گفت: حتی هنوز نمی دانیم که آیا امکان تشخیص این 
نوع ویروس از سایر ویروس های کرونا با تجهیزات فعلی وجود 
دارد یا نه، اما آنچه مشخص است این است که این نوع ویروس 

جدید از قدرت انتقال باالیی برخوردار است.
تصریح  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
کرد: این نوع ویروس عالوه بر قدرت باالی انتشار، سرعت باالیی 

هم در انتشار بیماری در بدن انسان دارد.
وی افزود: همچنین این نوع ویروس جوانان را بیشتر درگیر کرده 
و با میزان مرگ و میر باالیی همراه است، اما هنوز در خصوص 

درصد و میزان این افزایش و ُکشندگی اطالع دقیقی نداریم.
همچنان  کرونا  ویروس  انتشار گسترده  با  اینکه  بیان  با  جانبخش 
آنچه  دارد، گفت:  این ویروس وجود  بعدی  امکان جهش های 
امروز تمام دنیا را نگران کرده این است که آیا واکسن های کرونا 

در مقابل این ویروس های جهش یافته هم کارایی دارند، یا نه.
این متخصص بیماری های عفونی افزود: جهان امروز یک بحران 
جدی را پشت سر می گذارد و همه باید بدانند آنچه مسلم است و 
تا امروز قطعیت داشته این است که با پیشگیری و رعایت پروتکل 
ها می توان مقابله موثری با این ویروس داشت و از گسترش آن 

در سطح جوامع و جهش های بعدی آن پیشگیری کرد.

به قلم
 امید سالجقه 

به قلم
 محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از وضعیت کرونایی استان کرمان و لزوم ارائه آمار از سوی مسئوالن درباره تاثیر محدودیت ها در استان؛

چرا با وجود محدودیت ها وضعیت همچنان بحرانی است؟

در  سخت  محدودیت های  اعمال  از  هفته  دو  حدود 
کننده  نگران  آمار  شاهد  همچنان  و  گذرد  می  کرمان 
در کشور و استان هستیم. آماری که نشان از آینده ای 
از  بیش  را  ما  احتمال مرگ هموطنان  و  دارد  خطرناک 
پیش افزایش می دهد. اما سوالی که در فضای مجازی 
این  شود  می  مطرح  مردم  سوی  از  بسیار  روزها  این 
است که این محدودیت ها چقدر موثر بوده؟ سوالی که 
متاسفانه از سوی مسئوالن بی پاسخ مانده و یا اینکه در 
این رابطه آمار مثبتی وجود ندارد. اگر با وجود تعطیلی 
تاثیر  5درصد  تنها  کرونا  ابتالی  زمینه  در  که  مشاغلی 
را  آن  چرا  ایم  نبوده  شاهد  را  مثبتی  اتفاق  هیچ  دارند 

ادامه می دهیم؟
در  روزها  این  نفره  یک  یا  و  سه  دو،  های  مغازه  اکثر 

نیمه  ادارات  در  که  حالی  در  برند  می  سر  به  تعطیلی 
کارآمد کرمان صدها کارمند در فاصله یک یا دو متری 
یکدیگر فعالیت دارند. در روزهای اخیر اکثر کسانی که 
در دامنه اطراف ما مبتال به این ویروس شدند از دوستان 
شاغل در ادارات کرمان بودند. عزیزانی که با هدف خدمت 
به مردم در پست خود حاضر می شوند، اما در هراس و 
مسئوالن  کنند.  می  گرفتاری  احساس  کرونا  چنگال  یا 
باید به مردم پاسخ  حاضر در ستاد ملی و استانی کرونا 
دهند که چرا با وجود این محدودیت های سخت، بازهم 
شاهد بهبود اضاع نیستیم؟ شاید بتوان این حق را برای 
پرداخت  شهروندان مسئولیت پذیر کرمانی که در زمینه 
این  به  اول را در کشور دارند جایز دانست  مالیات رتبه 
در  کرمان  استان  روزها  این  شود.  داده  پاسخ  سوالشان 
تقریبا  که  کند  می  تجربه  را  کرونا  پیک  به  ورود  حالی 
مشاغل  تقریبا  و  برد  می  سر  به  ها  محدودیت  اشد  در 
اند. ای کاش  به تعطیلی کامل رسیده  خصوصی کرمان 
زمینه  این  در  کننده  امیدوار  آماری  ارائه  با  مسئوالن 

شفاف سازی کنند.

نحوه جریمه ناقضان قرنطینه مشخص شد     
و  کشور  وزیر  امنیتی  معاون  ایسنا:  خبرگزاری 
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت 
ناقضان  جریمه  نحوه  خصوص  در  کرونا  بیماری 

قرنطینه توضیحاتی را ارائه کرد.
ویروس  خطر  موضوع  گفت:  ذوالفقاری  حسین 
جمهوری  رئیس  سوی  از  هندی  یافته  جهش 
کمیته  جلسه  بالفاصله  و  شد  مطرح  کشورمان 
امنیتی، اجتماعی و انتظامی با حضور معاونین وزارت 
بهداشت و نمایندگان دستگاه ها در خصوص بررسی، 
کنترل و مقابله با ورود این ویروس به کشور برگزار 

شد.
ذوالفقاری گفت: به افراد مبتال به کرونا در صورت 
ترک قرنطینه، خدمات ارائه داده نمی شود و همچنین 
برای هر فرد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه بر روی 

پالک خودرو از سوی ناجا اعمال می شود.
وی افزود: برای افراد فاقد خودرو با هماهنگی وزارت 
ارتباطات مبلغ جریمه به فیش تلفن همراهش اعمال 
می شود و در نهایت افرادی که ماشین و تلفن ثابت 
به اسم ایشان ثبت نشده باشد؛ از طریق حساب های 

بانکی جریمه مورد نظر اعمال می شود.
ذوالفقاری با اشاره به این که با توجه به خطر ویروس، 
مقرر شده است تا اطالع ثانوی کلیه پروازهای هند و 
پاکستان لغو و همچنین افرادی که از حدود یک ماه 
قبل در هند و پاکستان حضور داشتند و اتباع این دو 

کشور، ورودشان به کشور ممنوع است.
طریق  از  موضوع  این  گفت:  خصوص  این  در  وی 
سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت های هواپیمایی 
هواپیما  به  افراد  این  کردن  سوار  از  تا  شد  اعالم 

جلوگیری به عمل آید.
اتباع  کرد:  تصریح  همچنین  کشور  وزیر  معاون 
هندی و پاکستانی مسافر، امکان خروج از کشور را 

دارند.
در  اکنون  هم  که  کشورمان  شهروندان  گفت:  وی 
هند و پاکستان حضور دارند، برای بازگشت به ایران 
دوباره  ایران هم  به  بازگشت  در  و  باید تست دهند 

تست و مراحل قرنطینه اعمال خواهد شد.
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت 

به  از صحبت هایش  دیگری  در بخش  کرونا  بیماری 
مساله مهم کنترل مرزهای جنوب شرقی کشور اشاره 
کرد و گفت: در این خصوص مقرر شد که نیروهای 
مرزهای  ضربتی  و  ویژه  به صورت  کشور  مسلح 

جنوب شرقی را تحت کنترل قرار دهند.
هرگونه  ورود  اساس،  همین  بر  کرد:  تصریح  وی 
و  مجاز  از  اعم  پاکستان  و  هند  مبادی  از  مسافر 
داخل  به  خاکی  و  آبی  مرزهای  طریق  از  غیرمجاز 

کشور ممنوع است.
ذوالفقاری با اشاره به امکان انتقال بیماری از طریق 
تصمیم  گفت:  هم،  کشور  داخل  به  خارجی  ملوانان 
کشتی های  با  که  ملوان هایی  که  شد  گرفته  این  بر 
باربری به بنادر کشور وارد می شوند، ماموران ایرانی 
جهت مقابله با کرونا هیچ گونه ارتباطی با آنها نداشته 

باشند.
ضرورت  به  هایش  صحبت  ادامه  در  ذوالفقاری 
کشور  ورودی های  کل  در  نظارتی  اقدامات  تشدید 
اشاره کرد و گفت: در این خصوص تصمیم بر این شد 
انتظامی،  نیروی  هالل احمر،  جدی  پشتیبانی  با  که 
کمیته عالی نظارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی 
و  بیماران  شناسایی  برای  جدی تر  کنترل های 

جلوگیری از انتقال آنها به کشور صورت گیرد.

صحبت  محورهای  دیگر  از  قرنطینه  موضوع 
ذوالفقاری بود و در این خصوص گفت: مقرر شد که 
نقاط مشخص و معینی در نزدیکی مرزهای زمینی، 
هوایی و دریایی کشور برای قرنطینه در نظر گرفته 

شود.
برای  قرنطینه  هزینه  گفت:  خصوص  این  در  وی 
افراد  خود  با  دنیا  کشورهای  سایر  مثل  مسافران 

خواهد بود.
ذوالفقاری با اظهار این که یک مساله مهم در کنترل 
بیماری کرونا، رعایت قرنطینه از سوی افراد مبتال به 
کروناست، گفت: طبق بررسی های صورت گرفته در 
کشور طی یک ماه گذشته بیش از 5۰۰ هزار مورد 

نقض قرنطینه در کشور داشتیم.
وی در این خصوص خاطرنشان کرد: تصمیم بر این 
شد که دسترسی همه دستگاه های دولتی به سامانه 
ماسک وزارت بهداشت داده شود تا هر کسی که به 
هر دستگاهی مراجعه می کند، بالفاصله با ثبت نامش 

در سیستم، وضعیت بیماری اش مشخص شود.
دستگاهها  حراست  این که  به  اشاره  با  ذوالفقاری 
بیماران  بهتر  شناسایی  جهت  در  هستند  موظف 
کرونا، اطالعات همه افراد را ثبت کنند؛ گفت: با این 
راحت تر  بیماری  به  مبتال  افراد  شناسایی  هم  اقدام 

برای  خوبی  بازدارنده  اقدام  هم  و  می شود  انجام 
ناقضین قرنطینه خواهد بود.

ستاد  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  رئیس 
ملی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به ابالغیه وزیر 
فعال  در  شهرستانی  و  استانی  ستادهای  به  کشور 
کرونا،  با  مقابله  امر  در  نظارت  کمیته های  کردن 
گفت: امروز آمادگی باالیی در کشور نسبت به مهار 
موج چهارم بیماری شکل گرفته که امید داریم این 
کامل  شدن  ریشه کن  تا  موثری  نحو  به  همراهی 

بیماری تداوم یابد.
عادالنه  برخورد  مساله  به  همچنین  ذوالفقاری 
مساله  این  گفت:  و  کرد  اشاره  محدودیت ها  امر  در 
واقعا  بازاریان  و  کسبه  از  تعدادی  که  دارد  وجود 
محدودیت ها را رعایت می کنند و در برابر شاهد عدم 
رعایت برخی دیگر از فعاالن بازار هستیم که این امر 

موجب گله مندی شده است.
محدودیت های  باید  گفت:  خصوص  این  در  وی 
اعمال شده که صرفا با هدف حفظ سالمت و جان 
شهروندان عزیز کشورمان است؛ به جد از سوی همه 

قشرها اعم از بازاریان و ادارات رعایت شود.
کشور  سراسر  استانداران  از  کشور  وزیر  معاون 
خواست با ورود جدی به مساله نحوه حضور کارکنان 
به  و  قرارگاه  به  را  نقض  موارد  هرگونه  ادارات،  در 
گزارش  برخورد  برای  کشور  نظارتی  سازمان های 

کنند.
ذوالفقاری گفت: در خصوص تعداد حضور کارکنان 
بیماری شان،  به وضعیت  نسبت  دولتی  دستگاههای 
دستگاه های ملی هم تابع ستادهای استانی هستند. 
استان  بیماری  ستاد  و  تهران  استانداری  تهران  در 
استان  کل  در  موضوع  این  بر  نظارت  متولی  تهران 

است.
امید  پایان خاطرنشان کرد:  وزیر کشور در  معاون 
سازمانی،  و  اداری  از  اعم  بخش ها  همه  که  داریم 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، کسب و کارها همه 
تا  کنیم  رعایت  را  اعالم شده  محدودیت های  هم  با 
از این پیک بیماری که در همه کشورهای دنیا رخ 

داده، به زودی و با سرعت عبور کنیم
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