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کنند تا کمترین حوادث را در
محورهای مواصالتی شاهد باشیم
متن در صفحه دوم
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چهار صفحه  1000تومان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

گزارش «کرمان امروز» از لزوم توجه ویژه به نوسازی بافت فرسوده کرمان و آمادگی در برابر زلزلههای بزرگ احتمالی؛

بافت فرسوده کرمان در برابر زلزله ،فاجعه ساز است

آغاز طرح ملی امداد و نجات زمستانه
با حضور  500نجاتگر
2
شورای مدارس در زمینه چگونگی بازگشایی مدارس

 زندگی 24درصد ازمردم شهر کرمان در بافت فرسوده گذران میشود .بافتی که تقریبا میتوان گفت هیچ مقاومتی در برابر یک زلزله قوی نخواهد داشت .اهمیت مقاوم سازی و نوسازی این مناطق
برای در امان ماندن جان مردم در برابر زلزلههای بزرگ امروز بیش از پیش مورد بحث است؛ مسالهای که هنوز با چالش عمده مدیریتی مواجه است و حلقههای مفقوده فراوانی دارد و موانع بسیاری در
مسیر مقاوم سازی این نواحی وجود دارد و متاسفانه مشوقهای دولتی برای نوسازی این مناطق ارزشی که باید ندارد و مردم تمایلی به بازسازی و نوسازی ندارند و....
متن کامل در صفحه سوم

تصمیم گیری می کند

2
معاون پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری استان :

استان کرمان در  12اتهام کاهش

گزارش «کرمان امروز» از مطالبه جمعی از هنرمندان کرمانی
درباره انتشار برنامه فعالیتهای فرهنگی و هنری شهرداری
کرمان و عدم دریافت پاسخ از سوی مسئوالن مربوطه؛

12/5درصدی داشته است

شهردار کرمان تأکید کرد:

2

ضرورت انتشار اوراق مشارکت ویژۀ بافت تاریخی

2
3

طرح :نرگس بامری

چرا پرسش هنرمندان
کرمانی از شهردار
بیپاسخ ماند؟

«غفلت»
شایعترین
نوع کودکآزاری
24
یادداشت:

طلسم شکنی اسطوره مس و شا گردانش در هگمتانه

4

متن کامل در صفحه چهارم

آگهی مزایده

آگهی مناقصه خدمات شهر شهرداری مس سرچشمه (نوبت اول)
شهرداری مس سرچشمه در نظر دارد نظافت عمومی شهر مس سرچشمه را به مدت یک سال
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران

دارای صالحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه حداکثر تا پایان وقت

اداری روز چهارشنبه  1400/09/17به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شهرداری سرچشمه و یا با تلفن

 03434312460تماس حاصل نمایند.

سید جواد حسینی رباط  -شهردار مس سرچشمه

آگهی مزایده فروش گاردریل
شرکت عم ران علوی ماهان کرمان (مجموعه محور گردشگری هفت باغ علوی) در نظر دارد  2500ست گاردریل
متعلق به خود را با قیمت پایه هر دست ست  9/000/000ریال (نه میلیون ریال) را به صورت یک جا از طریق
مزایده عمومی نقدا به فروش برساند.
لذا از متقاضیان خرید درخواست می گردد جهت بازدید و دریافت فرم های م ربوطه به شرح ذیل به محل دفتر
شرکت م راجعه نمایند.
تاریخ بازدید 1400/09/03 :الی 1400/09/10
زمان بازگشایی پاکات1400/09/11 :
آدرس دفتر شرکت مهراب ماهان کرمان :کرمان  -ابتدای محور گردشگری ملی هفت باغ علوی طبقه
فوقانی کرمان موتور  -تلفن03433257376 - 9 :

فروش ،نصب و سرویس آسانسور و باالبر
فروش و نصب انواع درب های برقی
کرمان -خیابان احمدی غربی
نبش کوچه 27
32263134
09307186654
مهندس ارساالن
دیوان بیگی زند

(کرکره ،جک ،اتوماتیک)
فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر
انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات
آب (ساختمان)

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

خبار استان

ا

دو
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استاندار کرمان:

دستگاه های اجرایی تالش کنند تا کمترین حوادث را در محورهای مواصالتی شاهد باشیم
استاندار کرمان با بیان اینکه به برکت نظام مقدس
جمهوری اسالمی در همه عرصهها ساختارهای مناسبی
وجود دارد و امیدواریم این ساختارها ارتقا پیدا کند،
از جوانان خواست با ایجاد تشکلهای «مردم پایه» و
«مردم محور» امور را در دست بگیرند.
علی زینی وند به همراه فرمانده انتظامی استان کرمان
بعد از ادای احترام به شهدای ناجا در آیین رزمایش
ترافیکی زمستانه استان کرمان شرکت کرد و افزود:
دستگاه های خدمترسان در تمام ایام سال آمادگی
خدمت رسانی به مردم را دارند و ایران از نظر در کنار
مردم بودن در حوادث در دنیا دارای اعتبار بین المللی
است.
وی با اشاره به اینکه اکنون استانداردهای نسبی در جاده
ها ایجاد شده و سال به سال نیز این استانداردها در حال
ارتقا است ،اظهار کرد :دستگاه های اجرایی باید تالش
کنند تا کمترین حوادث را در سطح محورهای مواصالتی
شاهد باشیم تا به مردم آسیب و رنجی وارد نشود.
استاندار کرمان با اشاره به وجود تجهیزات و امکانات
مناسب در حوزه ترافیکی در استان کرمان تصریح کرد:

باید اطالعات و آموزش های کافی در اختیار مردم قرار
گیرد و معتقدیم اطالع رسانی تاثیر عمومی خوبی
خواهد داشت تا در مسائل ترافیکی و حوزه های مختلف
به موفقیت کامل برسیم.
وی گفت :اگر جاده های کرمان عبور و حمل غیرمجاز
اتباع بیگانه را نداشت از امن ترین استان های کشور
در زمینه امنیت جاده ای بود که امیدواریم با ارتقای
امکانات و تجهیزات ،سال های آرام تری را در این حوزه
تجربه کنیم.
فرمانده انتظامی استان کرمان نیز ضمن قدردانی از
تمام نیروهای جهادگر ناجا و دستگاه های خدمت رسان
گفت :پیام رزمایش ترافیکی زمستانه این است که به
مردم اطمینان می دهیم آماده خدمات رسانی در تمام
ایام سال هستیم و آرامش و آسایش خودمان را فدای
آرامش و آسایش مردم خواهیم کرد.
سردار عبدالرضا ناظری خاطرنشان کرد :با توجه به
بارش نزوالت آسمانی در فصل زمستان ،انسداد محورها
را خواهیم داشت و این آمادگی وجود دارد با حضور
بموقع در کنار مردم باشیم و امیدواریم که امسال

با بازنشستگی خود مشکل پیدا کرده اند

حوادث کمتری در محورهای مواصالتی استان کرمان
داشته باشیم.
نیروهای امدادی ،راهداری و ناجا حاضر در رزمایش
ترافیکی زمستانه در پایان این آیین از جلوی جایگاه
بصورت رژه عبور و طرح ترافیکی زمستانه رسما در
استان کرمان آغاز بکار کرد.

طرح زمستانه ترافیکی استان کرمان روز اول آذرماه در
گردنه خانه سرخ واقع در محور کرمان سیرجان آغاز
به کار کرد.
استاندار کرمان به وسیله بالگرد از محور «کرمان-
سیرجان» بازدید و سپس در گردنه خانه سرخ در مراسم
رزمایش ترافیکی زمستانه استان کرمان حضور یافتند.

استان کرمان در  12اتهام کاهش 12/5درصدی داشته است
کار قرار گیرد و باید از سطح شهر این کارگاه ها جمع
آوری می شدند .وی بیان کرد :طرح های پیشگیری
از سرقت محصوالت کشاورزی در شهرستان ها
اجرا شده است و کاهش چشم گیری در این زمینه
داشتیم؛ به طور مثال در شهرستان زرند  ۴۰۰درصد،
در بم  ۲۵درصد و در شهربابک  ۷۰درصد کاهش
سرقت محصوالت کشاورزی و در شهرستان کرمان
حدود  ۳۶درصد کاهش سرقت پسته داشتیم.
قویدل عنوان کرد :تاکنون بحث مشخص کردن
وضعیت اراضی شهرک صنعتی و استقرار کالنتری
یا ایستگاه پلیس محقق نشده است« .علیرضا پریور»

رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان
کرمان نیز در این جلسه گفت :سه مرحله بازرسی
از کارگاه های ضایعاتی استان داشتیم اما منازل
مسکونی که به کارگاه ضایعاتی تبدیل شده از
محدودیت های ماست و تقریبا کاالهای سرقتی در
این کارگاه ها هستند.
وی از کاهش سرقت محصوالت کشاورزی خبر داد
و اظهار کرد :گشت های خودرویی و موتوری برای
جلوگیری و اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از
سرقت محصوالت کشاورزی انجام شد و اسکورت
غیرمستقیم محصوالت کشاورزی نیز داشتیم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

آغاز طرح ملی امداد و نجات زمستانه با حضور  500نجاتگر
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از آغاز
طرح ملی  ۱۲۰روزه امداد و نجات زمستانه با حضور
 ۵۰۰نجاتگر در پایگاههای امدادونجات استان خبر داد.
رضا فالح مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان
در آیین افتتاحیه طرح امدادونجات زمستانه گفت :این
طرح ملی  ۱۲۰روزه امدادونجات زمستانه با حضور
 ۵۰۰نجاتگر در  ۲۵پایگاه امدادونجات دائم و موقت
برای ارائه خدمات امدادی در آماده باش کامل هستند.
او در این مراسم افزود :با توجه به اینکه جمعیت
هالل احمر متولی ارائه خدمات امدادونجات در شرایط
اضطراری است در همین راستا هالل احمر طبق برنامه
ریزی و سازماندهی تمامی منابع و امکانات خود را
از جمله ،سرمایههای انسانی داوطلب ،متخصص و
آموزش دیده در زمان بروز حوادث و سوانح به محل
حادثه اعزام میشوند .فالح پاسخگویی سریع ،موثر و
کارآمد به حوادث و سوانح احتمالی در فصل زمستان
را از خدمات بسیار مهم جمعیت هالل احمر عنوان
کرد و گفت :هماهنگی و همکاری با تمامی سازمانها
و دستگاههای همکار درون و برون سازمانی و ارتقای

توان عملیاتی جمعیت هالل احمر در پاسخگویی به
سوانح طبیعی و انسان ساخت از جمله اهداف اجرای
طرح امدادونجات زمستانه است.
او با اشاره به اینکه امدادهوایی در طول این ایام به
صورت آماده باش هستند ،بیان کرد :در این طرح
آمبوالنس ،خودروی نجات ،تجیهزات و نیروهای
عملیاتی در جادههای پرتردد و مبادی ورودی شهرها
به منظور اجرای سریع عملیاتهای نجات و امدادرسانی
در حوادث جادهای و سایر حوادث احتمالی در محدوه
عملیاتی پایگاهها مستقر میشوند.
فالح تصریح کرد :در این طرح امدادگران خدماتی
مانند نجات و رهاسازی ،اسکان اضطراری و تغذیه
اضطراری را به در راه ماندگان و آسیب دیدگان
احتمالی تصادفات جادهای در شرایط زمستانی و بسته
شدن راهها ارائه خواهند داد.
او افزود :نیروهای هالل احمر با همکاری و مشارکت
مدیریت بحران استانداری و سازمانهای خدمات رسان
از جمله پلیس راهور ،اورژانس و سازمان راهداری در
جادههای ارتباطی اصلی در پایگاههای جادهای مستقر

نیروهای فعال در معادن زغال استان
به دلیل نواقص قراردادی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان :

کرمان بیشترین فراوانی دارند در  ۱۲اتهام آن به طور
میانگین حدود  ۱۲.۵درصد کاهش داشتیم.
سید مهدی قویدل دوم آذرماه در نشست شورای
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان
کرمان گفت :از ابتدای امسال تا کنون  ۱۱۴شورای
پیشگیری در شهرستان و دو شورای پیشگیری در
مرکز استان برگزار شده است .معاون پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری استان کرمان ،جلوگیری از
سرقت محصوالت کشاورزی و کارگاه های ضایعاتی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سخن به میان آورد و اظهار کرد :مقرر شد که کارگاه
کرمان بیان کرد :امسال در  ۲۰اتهامی که در استان های ضایعات شناسایی و ساماندهی آنها در دستور

رئیس شورای معادن زغال سنگ همکار:

خبر

شده و حوادث جادهای اصلی ،فرعی ،کوهستان و
روستایی را تحت پوشش قرار میدهند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان فراگیری
امداد و کمکهای اولیه امری ضروری و مهم دانست
و گفت :امروزه دیگر فراگیری کمکهای اولیه به
واسطه رابطه نزدیکی که با جان انسانها دارد ،یک
امر مهم و ضروری و به عنوان یک مهارت زندگی برای
اعضای جامعه به حساب میآید ،مهارتی که احساس
مسئولیت را دوچندان و ارزش انسانی را در جامعه
نمایانتر میسازد.
فالح افزود :اما چگونگی نهادینهکردن این مهارت
خاص و حیاتی ،بهعنوان یک فرهنگ عمومی در میان
جامعه و همچنین واکسینهکردن جامعه در مقابل
حوادث ،بهویژه حوادث انسانساز ،از طریق آموزش
همگانی کمکهای اولیه انجام میشود.
او با اشاره به اینکه حوادث جادهای و ترافیکی ،هر ساله
هزاران نفر را به کام مرگ میکشاند ،بیان کرد :در بروز
هر حادثهای ،مردم عادی جامعه (شاهدان اولیه) ،جزو
نخستین نفراتی هستند که در صحنه حادثه حضور

پیدا میکنند و در آن لحظه ،در صورت داشتن
مهارتهای الزم و کافی کمکهای اولیه ،میتوانند
آسیبدیدگان را از خطر مرگ نجات دهند یا مانع
بروز آسیبهای جدیتر و غیرقابل بازگشت شوند.
او با اشاره به حادثه تصادف در شهرستان رفسنجان
تصریح کرد :کارمند بانکی که توسط جمعیت هالل
احمر دورههای آموزشهای همگانی را دیده بود
توانست جان یک هموطن را نجات دهد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان عنوان
کرد :نقش آموزش کمکهای اولیه به اقشار مختلف
جامعه بهعنوان یک مأموریت کاهش تلفات ،بهطور
ملموس معلوم است.
او افزود :هنگام مواجهه با حوادث و سوانح مراتب
را با شماره تلفن  ۱۱۲به مرکز کنترل اطالعات و
هماهنگی عملیات استان که به صورت  ۲۴ساعته در
خدمت هموطنان است ،اطالع دهند تا نسبت به اعزام
نزدیکترین پایگاه امداد جادهای به محل حادثه اقدام
شود.

کرمان -خبرنگار کرمان امروز :جلسه اعضاء شورای اسالمی کار معادن زغال
سنگ کرمان با ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ومدیر کل اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعی استان در راستای ادامه پیگیری های خواسته های جامعه کارگری
معدن زغال سنگ برگزار شد.
در این جلسه ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :ساختار و مدیریت ترسیم
شده برای حوزه زغال سنگ در سطح ملی در وزارت صمت و در سطح استانی در
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان شکل گرفته که به زودی اجرایی
خواهد شد که وضعیت را پایش و رویکردها را تعیین می کند.
انتخاب متولی زغال سنگ گام مهمی برای رفع مشکالت
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :انجمن زغال
سنگ کشور نیز به عنوان بخش خصوصی پای کار آمده تا به همراه دولت و
نهادهای استانی ،چالش ها و مسائل فعاالن این حوزه را پیگیری و حل کند.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به مهمترین علل ناکارآمدی حوزه زغال سنگ در
کشور و استان کرمان اظهار کرد :با توجه به قیمت پایین زغال سنگ در کشور،
برای قیمت گذاری زغال ،از تعیین قیمت قدیمی به فرمول جدیدی رسیده ایم
و هم اکنون قیمت این محصول بر مبنای میانگین نرخ شمش فوالد صادارتی و
شمش داخلی اصالح ،تعیین و بروز اعالم می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود :مشکل سختی کار و
تعیین ضریب برای بازنشستگی نیز به دلیل وجود نداشتن متولی مشخص برای
زغال سنگ نیز از مشکالت کارگران است که حتما در ساختار جدید مورد توجه
قرار داده می شود.
وی با بیان اینکه یارانه صنعت زغال سنگ کشور باید مشخص شود تصریح کرد:
در دنیا هیچ کشوری را سراغ نداریم که به صنعت زغال یارانه ندهد ،اما باز هم
متاسفانه نبود متولی این مهم را محقق نکرده است.
پورابراهیمی تاکید کرد :در حال حاضر تفاوتی در پرداخت حق بیمه بین صنایعی
همچون مس و سنگ آهن با صنعت زغال سنگ که دچار مشکل شده ،وجود ندارد
که باید تغییراتی حتما اعمال شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی افزود :در دنیا برای اشتغال
تخفیف های مالیاتی دارند ،اما شرکتهای زغال سنگ مالیاتی همطراز با شرکتهای
معدنی که مشکالت حوزه زغال را ندارند می پردازند که بی عدالتی است.
وی گفت :همچنین در بحث حقوق معادن دولتی نیز صنعت زغال سنگ قادر به
پرداخت این حقوق مثل سایر بخشهای معدنی نیست و اخیرا با تفویض بخش از
اختیارات شورای معادن به استان کرمان ،مصوبه معافیت پرداخت حقوق معدنی
توسط شرکتهای زغال سنگ را داشتیم.
پورابراهیمی با اشاره به ضرورت مکانیزه کردن صنعت زغال سنگ در استان کرمان
تصریح کرد۲ :هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای مکانیزه کردن صنعت زغال
سنگ استان کرمان نیاز است ،اما هیچ سرمایه گذاری با وام کارمزد ۲۰درصد ورود
نمی کند و تسهیالت برای این بخش باید  ۱۰درصد باشد.
پورابراهیمی اظهار کرد :تامین ماشین آالت و تجهیزات مهمترین نیاز شرکتها و
فعاالن این بخش است ،اما با توجه به اینکه منابع مالی مانند سایر صنایع به صنعت
زغال سنگ داده می شود ،سرمایه گذاران به این بخش ورود نمی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :کارگران و فعاالن
صنعت زغال سنگ سخت کار می کنند ،اما درآمد کمی دارند و تا زمانی که این
موضوعات بویژه منابع مالی حل نشود نباید توقع اجرای تعهدات و توقعات را
داشته باشیم.
وی افزود :اگر موانع بخش زغال سنگ مانند نداشتن صادارت ،قیمت گذاری پایین،
حقوق دولتی ،بیمه ،مالیات و سایر حل شوند ،این صنعت قطعا از درون متحول
می شود و سرمایه گذاری در آن به سمت افزایش حقوق و رفاه کارگران و سرمایه
گذاری می رود.
پورابراهیمی با اشاره به برخی ابهامات ماده هفت قانون کار قرار دائم بیان کرد:
شواراهای کارگری موارد مورد نظر خود را بنویسند تا به مراجع عالی مرتبط برای
تفسیر یکسان برای رفع اختالف بین کارگران و اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ارائه شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت مسکن
کارگران زغال سنگ افزود :کارگران در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند و سعی می
کنیم از طریق این طرح زمین مورد نظر در قالب شهرک و تسهیالت ارازن قیمت
برای آنها فراهم کنیم.
نماینده های شوراهای کارگری معادن زغال سنگ هم نداشتن قرار داد کار
مطمئن ،نگرانی از واگذاری معادن به بخش خصوصی ،مسکن کارگری را از
مهمترین مشکالت صنفی خود اعالم کردند.
رئیس شورای معادن زغال سنگ همکار با اشاره به مشکالت قرار دادی با کارگران
گفت :قراردادها موقت هستند و شرکتها قرارداد دائم با ما منعقد نمی کنند که
باعث خال و وقفه بیمه ای می شویم.
علی ضمیری افزود :بسیاری از نیروهای فعال در معادن زغال استان سالهاست که
کار می کنند اما به دلیل نواقص قراردادی با بازنشستگی خود مشکل پیدا کرده اند.
وی تصریح کرد :در رابطه با مسکن کارگری هم با توجه به اینکه کارگران زغال
سنگ جزو اقشار ضعیف جامعه هستند باید تسهیالتی انجام شود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کرمان نیز گفت :مکانیزه کردن صنایع زغال
این استان بار مالی زیادی دارد و نوسازی ماشین آالت و تجهیزات باید انجام شود.
رضا اسماعیلی افزود۸۵۰ :هزار روز خال بیمه ای برای کارگران زغالسنگ کرمان
داریم که جلسات متعددی برای حل این مشکل تشکیل شده است تا به نتیجه
برسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان:

شورای مدارس در زمینه چگونگی بازگشایی مدارس تصمیم گیری می کند
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با
تاکید بر بازگشایی مدارس در این استان از اول
آذرماه سال جاری گفت :امتحانات نوبت اول
مدارس کرمان نیز به صورت حضوری برگزار
میشود.
احمد اسکندری نسب در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا با بیان اینکه از اول مهر سال جاری ۳۰
درصد مدارس زیر  ۱۵نفر دانش آموز کرمان

اهدای
خون سالم
اهدای زندگی

بازگشایی شده و به صورت حضوری فعالیت خود
را آغاز کرده اند ،افزود :مدارس دوره متوسطه،
فنی و حرفه ای و کار دانش نیز از اول مهر با
اجرای طرح گروه بندی به صورت حضوری
فعالیت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه بازگشایی مدارس
تابع تصمیم ستاد ملی و استانی مقابله با شیوع
کرونا هستیم تصریح کرد :مدارس متوسطه دور

دوم نیز از  ۱۵آبان بازگشایی شد و به صورت
شیفت بندی و بر اساس شرایط و اقتضاعات
مدرسه کار خود را آغاز کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ،تصمیم
گیری برای چگونگی بازگشایی مدارس را وظیفه
شورای مدارس دانست و گفت :این شورا بر اساس
شرایط و اقتضاعات مدرسه اقدام به حضوری یا
غیر حضوری برگزار کردن کالس ها می کند.

وی به وجود سامانه ال .تی .ام .اس .سامانه
جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان
اشاره کرد و گفت :مدیران مدارس موظف هستند
چک لیست بهداشتی موجود در این سامانه را با
توجه به شرایط موجود در مدرسه خود پر کنند
و بعد از تکمیل این لیست با تایید سامانه و
کارشناسان بهداشت مدارس و مرکز بهداشت،
مجوز بازگشایی مدرسه را دریافت کنند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری توسعه و
عمران استان کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت  3395و شناسه ملی 10860555136
به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند با توجه به این که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام در مورخ  1400/09/01به حد نصاب قانونی نرسید،
لذا جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام راس ساعت  15روز دوشنبه مورخ  1400/10/06به نشانی کرمان ،ابتدای بلوار جمهوری اسالمی ،اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان ،سالن اجتماعات زنده یاد کامیابی تشکیل خواهد شد بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می
نماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور در روز یکشنبه مورخ  1400/10/05از ساعت  8الی  13با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات
نمایندگی  /وکالت  /والیت /قیمومیت و کارت شناسایی به اداره امور سهام شرکت به آدرس کرمان  -خیابان حافظ  -کوچه شماره  11مراجعه فرمایند .الزم به ذکر است که
سهامداران حقوقی در معرفی نامه نماینده ،شناسه ملی شرکت خود را درج نمایند .ضمنا با توجه به ابالغیه های ستاد مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار
می رساند مشاهده مجمع از طریق وب سایت شرکت به آدرس  WWW.KDICO.COMبه صورت آنالین امکان پذیر می باشد.
دستور جلسه1 :ـ استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مال منتهی به 1400/03/31
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به  1400/03/31شرکت و تقسیم سود
3ـ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و تعیین حق الزحمه آنان 4ـ انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
5ـانتخاب اعضای هیات مدیره  - 6تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف
 -7سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت مفتول مس چشمه (سهامی
خاص) به شماره ثبت  6279شناسه ملی  10630127441دعوت به
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت که در ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  1400/09/17در محل
شرکت به آدرس :کرمان جاده تهران کیلومتر  15جنب فرگاز کدپستی:
 76137-15633تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1انتخاب هیات مدیره  -2انتخاب بازرسین
هیات مدیره شرکت مفتول مس چشمه

آگهی مزایده (نوبت اول)
در راستای ماده  5قانون الحاق  2و آیین نامه اجرایی آن مدیریت آموزش و پرورش
شهرستان راور در نظر دارد تعداد یک کالس در مدرسه مطهری فیض آباد جهت
احداث پیش دبستانی و همچنین سالن همایش واقع در مدرسه یاس نبی را در قالب
مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان جهت ثبت نام و شرکت در
مزایده به سامانه ستاد ایران ( )setadiran.irمراجعه نمایید)۱۲۲۸۸۲۵( .

جامعه
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سه

گزارش «کرمان امروز» از لزوم توجه ویژه به نوسازی بافت فرسوده کرمان و آمادگی در برابر زلزلههای بزرگ احتمالی؛

بافت فرسوده کرمان در برابر زلزله ،فاجعه ساز است
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

اشاره:
زلزله تازه استان هرمزگان که در شهر کرمان هم
احساس شد ،بار دیگر این پرسش را زنده کرد که آیا ما
آمادگی کافی در برابر وقوع زمین لرزه را داریم؟
باید توجه کرد که استان کرمان با  18گسل فعال بر
روی کمربند زلزله قرار گرفته است و روزی نیست که
انرژی ذخیره شده ی زمین در مناطق گوناگون استان،
با پیش لرزه ها و زمین لرزه های ضعیف ،قوی و البته
متعدد آزاد نشود .وقوع زلزله های شدید و مخربی
همچون زلزله بم و زرند در دو دهه گذشته با وسعت
چشمگیر تلفات انسانی و مادی شان به تنهایی کافی
هستند تا به مدیریت این مهم در استان پرداخته شود.
زیست  24درصد مردم شهر کرمان در بافت فرسوده،
اهمیت مقاوم سازی و نوسازی این مناطق شهر کرمان
برای در امان ماندن جان مردم در برابر زلزله های
احتمالی این شهر دو چندان می کند؛ مساله ای که
هنوز با چالش عمده مدیریتی مواجه است و حلقه های
مفقوده ی فراوانی دارد .در این زمینه گزارشی تهیه شده
که در ادامه قابل مطالعه است.
زلزله های کرمان
استان کرمان سابقه وقوع زمین لرزه های بسیار
شدیدی را در کارنامه خود ثبت کرده است؛  ۶.۸ریشتر
گلباف ۶ ،ریشتر الله زار و نگار ،دو زمین لرزه باالی ۶
ریشتر در ریگان ۵.۶ ،شهداد ۶.۵ ،بم ۶.۴ ،حتکن۵.۸ ،
نگار اینها تنها نمونه ای کوچک از زمین لرزه های ده
های اخیر استان کرمان هستند.
زمین لرزه های که می توان وقوع آنها را هشداری
جدی برای سنجش میزان آمادگی در برابر بحران های
ناشی از زلزله دانست و اینکه تا چه اندازه برای رویارویی

 زندگی 24درصد ازمردم شهر کرمان در بافت فرسوده گذران میشود .بافتی که تقریبا
میتوان گفت هیچ مقاومتی در برابر یک زلزله قوی نخواهد داشت .اهمیت مقاوم سازی و

نوسازی این مناطق برای در امان ماندن جان مردم در برابر زلزلههای بزرگ امروز بیش از

پیش مورد بحث است؛ مسالهای که هنوز با چالش عمده مدیریتی مواجه است و حلقههای

مفقوده فراوانی دارد و موانع بسیاری در مسیر مقاوم سازی این نواحی وجود دارد و متاسفانه
مشوقهای دولتی برای نوسازی این مناطق ارزشی که باید ندارد و مردم تمایلی به بازسازی
و نوسازی ندارند و....

با این واقعه ی طبیعی و عادی آمادگی داریم؟ آیا فقط
برگزاری مانور زلزله آن هم تنها در برخی مدارس
کافی است؟ آیا ستاد بحران استان کرمان ،توانایی،
نیروی انسانی کافی ،برنامه های مدیریتی ،تجهیزات و
ابزارهای الزم را برای مدیریت بحران پس از وقوع زلزله

در شهری که  130هزار نفر از جمعیت آن ( حدود24
درصد) در بافت فرسوده شهر زندگی می کنند ،دارد؟
مسئوالن ارشد شهری تا چه اندازه در سیاست گذاری
های خود به تجهیز و آماده سازی بخش های مرتبط
و فعال در امرامداد رسانی مانند بیمارستان ها ،مراکز

آتش نشانی ،سازمان هالل احمر و ...توجه کرده اند؟
آیا مهندسان ناظر آنگونه که باید استانداردهای الزم
برای مقاوم سازی ساختمان ها و سازه های کرمان را
اجرا کرده اند؟ آیا مشوقهای دولتی برای نوسازی این
مناطق ارزشی دارد و آیا مردم تمایلی به بازسازی و
نوسازی دارند؟
بافت فرسوده شهر کرمان
بر اساس اطالعات و داده هایی که در اداره کل راه و
شهر سازی استان وجود دارد ،شهر کرمان  13هزارو 16
هکتار مساحت دارد که از این میزان هزار و  589هکتار
بافت فرسوده است ،یعنی حدود  12درصد شهر کرمان
را بافت فرسوده تشکیل می دهد .همچنین جمعیت کل
شهر کرمان حدود  700هزار نفر است که از این تعداد
 130هزار نفر حدود  24درصد در بافت های فرسوده
زندگی می کنند .مجموع سکونت گاه های غیر رسمی
کرمان نیز  816هکتار است که شامل محله های اله
آباد ،صیاد شیرازی ،شهرک صنعتی و قمر بنی هاشم
می شود و بیش از  33هزار نفر در این سکونت گاه ها
زندگی می کنند.
از سویی دیگر تخریب بافت های فرسوده در زلزله های
گذشته نشان دهنده این موضوع است که نوسازی بافت
های فرسوده باید در الویت مسئوالن باشد .بافت قدیمی
ای که در برخی نقاط زمان ساخت آنها را می توان بیش
از  50سال تخمین زد.
سخن آخر
این ساختمان های قدیمی و فرسوده به دالیل نبود
دسترسی مناسب به خدمات شهری ،وجود مشکالت
اجتماعی و امنیتی و آسیب پذیری در برابر زلزله و نیز
عدم تطبیق با زندگی امروز شهری و شهر سازی مدرن
دارای مشکالت زیاد ساختاری هستند.
عدم وجود ایمنی کافی نشان دهنده این موضوع است
که بهسازی و نوسازی آن نیازمند توجه ویژه دولت
مردان و مسئوالن بلند پایه استان در دولت سیزدهم
است که امید می رود قدم های مثبت و مفیدی در این
زمینه برداشته شود.

ضرورت انتشار اوراق مشارکت ویژۀ بافت تاریخی
شهردار کرمان گفت :برای تعیینتکلیف سریعتر پروژههای مشترک
در دست اجرای میراث فرهنگی و شهرداری باید جلسات هفتگی
تشکیل شود و تالش کنیم تا شاهد تحول در بافت تاریخی شهر
کرمان باشیم .سعید شَ عرباف تبریزی با اشاره به مشکالت مالی و
محدودیتهای ادارهکل میراث فرهنگی ،به محدود بودن منابع مالی
شهرداری کرمان به لحاظ پایین بودن سرانههای این شهر اشاره و
خاطرنشان کرد :شهرداریهای شهرهایی مثل تهران ،مشهد ،اصفهان
و شیراز ،جزو شهرداریهای متمول محسوب میشوند که این موضوع،
جدای از میزان درآمدهای آنها ،ناشی از باال بودن سرانههای
شهری در این شهرهاست .شهردار کرمان با بیان اینکه کرمان دچار
عقبافتادگیهای تاریخی است ،افزود :وسعت کارهای بر زمین مانده
در این شهر بسیار زیاد است؛ درحالیکه حجم میراث فرهنگی و
تاریخی کرمان قابل قیاس با برخی کالنشهرهای دیگر نیست ،اما
وجود شکاف درآمدی که در کرمان مشهود است ،امکان اقدام در این
زمینهها را محدود کرده است.
شَ عرباف تبریزی خاطرنشان کرد :باید برای تأمین منابع مالی برای
شهرداری کرمان تالش مجدانه و جدی داشته باشیم و در این زمینه
الزم است با مقامات کشوری رایزنی شود.

شهردار کرمان گفت :برای این محدوده و محدودههای وسیع اطراف
آن که دارای ارزشهای گردشگری و میراث فرهنگی هستند ،طرح
جامعی در حال طراحی است که منابع مالی شهرداری نمیتواند
جوابگوی چنین طرح گستردهای باشد و الزم است برای تأمین مالی
آن چارهاندیشی شود.
شَ عرباف تبریزی خاطرنشان کرد :در این زمینه پیشنهادهایی مطرح
شده ازجمله انتشار اوراق مشارکت ویژۀ بافت تاریخی که باید در این
رابطه رایزنی شود.
وی تأکید کرد :پروژههای مشترک و جاری میراث فرهنگی و
شهرداری باید در اولویت قرار گیرد و به پایان برسد و پروژههای
جدیدی تعریف شود.
شهردار کرمان بیان کرد :ادارهها و نهادهای دولتی باید به سمتی
سوق داده شوند که برای ساختمانهای اداری موردنیاز ،خانههای
تاریخی را با هزینۀ خود و با نظارت میراث فرهنگی مرمت و احیا کنند
و مورد بهرهبرداری قرار دهند.
شَ عرباف تبریزی ادامه داد :وقتی مدیران اجرایی قرار باشد هر روز از
میان بافت تاریخی تردد کنند ،از نزدیک ،مشکالت این بخش از شهر
را میبینند و سریعتر به این مسایل رسیدگی میشود.

آگهي مزايده عمومي یک مرحله اي

آگهي مزايده عمومي يک مرحلهاي شماره  – 1400/24م /ز و  -1400/25م/ز

شماره  – 1400/24م /ز و  -1400/25م/ز
مزايده گزار  :شركت مديريت توليد برق كرمان

مزایده گزار  :شرکت مدیریت تولید برق کرمان
 -1موضوع مزایده :فروش اقالم مستعمل به شرح جدول ذیل واقع در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد قاسم سلیمانی کرمان
 -1موضوع مزايده :فروش اقالم مستعمل به شرح جدول ذيل واقع در نيروگاه سيکل تركيبي شهيد سپهبد قاسم سليماني كرمان
ردیف

شرح کاال

مقدار

1

مزايده شماره  -1400/24م/ز
بشکه فلزي

 450عدد

2

مزايده شماره  -1400/25م/ز
بلبرينگ مستعمل و بال استفاده

 3000كيلوگرم

1400/09/20
1400/09/08
 -2زمان خرید اسناد  :وقت-2اداري
لغايت 1400/09/20
لغايت 1400/09/08
وقت اداري
زمان خرید اسناد :
 -3مبلغ خرید اسناد :به ازای هر یک از مزایدات مبلغ  872000ريال واريز به حساب جاري شماره  1015805972بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسالمي بنام شركت
 -3مبلغ خرید اسناد :به ازاي هر يك از مزايدات مبلغ  872000ريال واريز به حساب جاري شماره  1015805972بانك رسالت
مديريت توليد برق كرمان
شعبه بلوار جمهوري اسالمي بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
 -4محل خرید و تحويل اسناد :كيلومتر  20اتوبان كرمان -رفسنجان – نيروگاه سيكل تركيبي شهيد سپهبد قاسم سليماني – اداره تداركات و قراردادها
،000اداره
سليماني –
بشکه سپهبد
تركيبي شهيد
شماره– نيروگاه
رفسنجان
جهتكرمان-
ریال اتوبان
كيلومتر 20
،000اسناد:
مبلغتحویل
خرید و
 -5مبلغ تضمین شرکت در -4محل
 12ریال جهت مزایده شماره 1400/25
فلزی وقاسم،000
سيکل– م /ز
1400/24
مزایده
37 ،800
مزایده:
تداركات و قراردادها
پیشنهادات فاقد ضمانتنامه یا سپرده ،ضمانتنامه های بانکی اشتباه يا سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی
– م /ز بلبرینگ های مستعمل (به
شد)
تضمين شركت در مزايده :مبلغ  37 ،800 ،000ريال جهت مزايده شماره  – 1400/24م /ز بشکه فلزي و 12 ،000 ،000
نخواهدمبلغ
و نظایر آن ترتیب اثر داده -5
1400/10/04
مورخ
روز /زشنبه
شمارهوقت
مزايدهپايان
جهت  :تا
پيشنهادي
 -6زمان تحويل پاكات
پيشنهادات فاقد ضمانتنامه يا سپرده ،ضمانتنامههاي بانکي
هاي مستعمل (به
بلبرينگ
اداري – م
1400/25
ريال
فلزیشد)
هاینخواهد
اثر داده
مربوطآنبهترتيب
/ز و نظاير
شخصي
ميزان مقرر،
مزایدهكمتر از
سپرده هاي
مخدوش،
سپرده هاي
 -7زمان گشايش پاكات اشتباه يا
ساعت  10صبح روز یک شنبه مورخ  1400/10/05و
بشکه
چك– م
1400/24
شماره
پاکات
بازگشایی
پيشنهادي:
مي-باشد كه حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش
ساعت
مستعمل
های
پاکاتبه بلبرینگ
مربوط
زمان /ز
 – -1400/25م
پاکات مزایده شماره
روز1400
همان/10/
12مورخ 04
شنبه
اداري روز
پايان وقت
پيشنهادي  :تا
تحویل
6
پيشنهادات آزاد مي باشد ( .حداکثر  2نفر)
 -7زمان گشايش پاكات پيشنهادي :بازگشايي پاكات مزايده شماره  – 1400/24م /ز مربوط به بشکههاي فلزي ساعت  10صبح
روز داده نخواهد شد.
ترتیب اثر
 -8به پيشنهادات فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ،مطلقا
يك شنبه مورخ  1400/10/05و پاكات مزايده شماره  – 1400/25م /ز مربوط به بلبرينگ هاي مستعمل ساعت  12همان روز ميباشد
 -9ساير اطالعات و جزئيات مربوطه ،در اسناد مناقصه مندرج است .جهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سايت هاي  tender.tpph.ir, kpp.co.irو پايگاه ملي
كه حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادات آزاد مي باشد ( .حداكثر  2نفر)
مناقصات كشوربه آدرس  iets.mporg.irمراجعه و براي كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهاي  034-32521221-4داخلي  2065آقاي نورالديني و  2078آقاي يزداني
مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعداز انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود ،مطلقا ترتيب اثر
امضاء،
تماست فاقد
034-33372990پيشنهادا
 -8به
فرماييد.
حاصل
و همچنين نمابر
۱۲۲۹۳۹۱
داده نخواهد شد.

پروانه ترین

فصل جهان

به قلم
مهناز سعید

تو آرام ترین دلخوشی در قرن
اخیری .ماه از تو سر می زند و خورشید در تو می
آرامد همچون کوه ایستاده و پشتوانه ی دلتنگی ام
هستی .با تو آدم مغلطه ها را آسان می گیرد .پای
زندگی که در میان باشد سلطان تمام قلب هایی.
آدم می تواند همه را دوست داشته باشد اما نمی
تواند با همه زندگی کند اما در حریر نگاه تو خواب
می چسبد .سرسختی و اضطراب می چسبد نه فقط
شراب شیراز بلکه آب می چسبد .شهر حس تنهایی
ندارد خیال مردم آزاری ندارد .هیچ کس از فرداها
نمی ترسد چرا که تو حتما برنامه ای برای قلب های
وابسته و برای دردهای آهسته داری که در گوش
زمان سرداده نمی شوند و برای سوختن آماده نمی
شوند آدم که تو را دارد کوله بار اندوهش را بر
زمین می گذارد و به آب رودخانه می سپارد با تو
هیچ اندوهی نخواهم داشت حتی خودم را فراموش
می کنم و این اعجاز خلقت است .زیباترین ساز
زندگی است که می توان با آن رقصید و چرخید
و چرخ زندگی را چرخاند می توان خیز برداشته
و به آسمان ها رفت .بودن و نبودنت ،حضور و
عبورت زیباست چرا که در خیالم نشسته ای .چرا
که قلبم به نام توست .زندگی به نام توست و چهره
ات نموداری از بهشت است .چهره ات چاره ساز
بغض های سنگی است حتی اگر بهار نباشد .بهانه
در کار نباشد .خنده بسیار نباشد تو را تا ابد در
خیال خواهم داشت .تو را کنار نخواهم گذاشت
چرا که خواستنت بهترین راه زیستن است جاده
برای دیدنت در دشت می دود و خاک از دامن
کوه باال می رود.
آرام شدی تا جریانم باشی
پروانه ترین فصل جهانم باشی
هر روز به خانه ام سر بزنی بی رفتن
همصحبت و رویای روانم باشی

شهردار کرمان خبر داد:

ثبت  539پیشنهاد برای
انتصاب مدیران شهری

شهردار کرمان تأکید کرد:

وی با بیان اینکه سیاستهای بازآفرینی شهری در دورهای بر خرید
خانههای قدیمی توسط نهادهای دولتی قرار گرفته بود ،افزود :این
رویکرد با تغییر افراد عوض شد ،اما هنوز میتوان از منابع مالی مربوط
به بازآفرینی شهری استفاده کرد؛ به این ترتیب که دولت برخی از این
خانههای تاریخی را خریداری کند و با روشهای مختلف در اختیار
سرمایهگذاران قرار دهد تا احیا و مرمت شوند و با کاربریهای مختلف
مورد استفاده قرار گیرند.
شهردار کرمان با بیان اینکه الزم است خط اعتباری مجزایی برای
تأمین مالی پروژههای مرمت و احیای خانههای تاریخی در نظر گرفته
شود ،ادامه داد :به این منظور ،کرمان که امروز شاخصهای یک شهر
زیارتی را دارد ،میتواند از منابع مالی این حیطه استفاده کند.
شَ عرباف تبریزی خاطرنشان کرد :کرمان را باید یک منطقۀ ویژه
بدانیم و با این دید برای آن برنامهریزی کنیم و در این زمینه باید از
ظرفیت نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی نیز
که افراد توانمند و مؤثری هستند ،استفاده شود.
وی بیان کرد :از میدان «شهدا»(مشتاق) تا گلزار شهدا باید بهعنوان
یک زون اصلی در نظر گرفته شده و تراز مالی و فیزیکی مربوط به این
منطقه دیده شود.

یادداشت:

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319078007683هیات دوم مورخه  1400/08/16موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حمیده مالکی
فرسنگی فرزند اکبر بشماره شناسنامه  35صادره از کرمان در ششدانگ یک باب مغازه (با
کاربری عرصه تجاری و معبر) به مساحت  28/7مترمربع تحت پالک  6فرعی از  3371اصلی
بخش  2کرمان واقع در کرمان چهارراه بهار خیابان  17شهریور خریداری از مالک رسمی
ورثه صغری رضا زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1400/9/3
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهار شنبه 1400/9/17
 1156م/الف

محمود مهدی زاده  -رییس ثبت اسناد و امالک

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

در سامانۀ «مردمشهر»

شهردار کرمان گفت :در بخش پیشنهاد انتصابات
سامانۀ «مردمشهر» 539 ،پیشنهاد همراه با رزومه
و مستندات معتبر ازسوی مردم ،کارشناسان و
کارکنان شهرداری ،برای ردههای تخصصی
مدیریتی شهرداری بارگذاری شده است .
سعید َشعرباف تبریزی ،در نشست عمومی شورای
اسالمی شهر کرمان که با حضور رییس و اعضای
شورا برگزار شد ،با اشاره به پیگیریهای مستمر در
معاونت «حملونقل و امور زیربنایی» و معاونت
«برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
کرمان» جهت برآورد ریالی پروژههای مهم شهر
کرمان ،افزود :حدود  10هزار میلیارد تومان پروژۀ
زیرساختی در نظر گرفتهایم که اطالعات آن نیز
جمعآوری و اولویتبندی و به استانداری کرمان
ارسال شده است .
وی با اشاره به سفر رییسجمهوری طی هفتههای
آتی به استان کرمان ،اولویت نخست شهر کرمان را
مربوط به واحد خدمات شهری و موضوع آسفالت
معابر و حاشیههای شهر اعالم کرد و موضوع بعدی
را مربوط به سرمایهگذاری دانست.
شهردار کرمان ابراز امیدواری کرد در جریان
سفر رییسجمهوری به شهر کرمان ،بخشی از
برنامههای مدنظر شهرداری مورد تصویب قرار
گیرد و ادامه داد :بر همین اساس ،برنامهریزی
خاصی برای بازیدهای رییسجمهوری از سطح
شهر در نظر گرفتهایم .شَعرباف تبریزی ،در بخش
دیگری از صحبتهای خود ،در خصوص سامانۀ
«مردمشهر» و انتصابات اخیر در شهرداری کرمان
گفت :از ابتدای راهاندازی این سامانه ،در بخش
پیشنهاد انتصابات بهطور دقیق  539پیشنهاد همراه با
رزومه و مستندات معتبر ازسوی مردم ،کارشناسان
و کارکنان شهرداری ،برای ردههای تخصصی
شهرداری ،بارگذاری شده است .وی افزود :از
این تعداد پیشنهاد ثبتشده ،حدود  ۱۲۰شخص
منحصربهفرد هستند که این افراد از داخل و بیرون از
بدنۀ شهرداری معرفی شدهاند .شهردار کرمان بیان
کرد :اسامی تعداد قابل توجهی از این افراد ،برای
انتصاب در  ۶۸پست مدیریتی شهرداری در اختیار
کمیتۀ ارزیابی قرار داده شده که این فرایند نشان
میدهد انتصاب در این پستها توسط شهردار انجام
نمیشود؛ بلکه براساس خروجی سامانۀ «مردمشهر»
و نظرات کمیتۀ ارزیابی است.
شَعرباف تبریزی ،استقبال از سامانۀ «مردمشهر» را
بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود :مدیران ردهباال
این اختیار را دارند که بهجز حوزۀ معاونتها و
شهرداران مناطق ،مدیران میانی را در سایر حوزهها
براساس اولویتهای در نظر گرفتهشده و همچنین
پیشنهادهای سامانۀ «مردمشهر» و کمیتۀ ارزیابی،
انتخاب کنند.

موسس و ناظر کیفی  :یحیی فتح نجات

سردبیر :مهدیه السادات میرمهدی حسینی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :محمد فتح نجات
دبیر سرویس ورزشی :امید سالجقه

مدیر داخلی :عفت حمیدی

صفحه آرا :نرگس بامری

سرپرست خبرنگاران :هما حجازی

مدیر سازمان آگهی ها :محبوبه امامی صدر

نشانی :كرمان ـ میدان امام حسین (ع) ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

تلفن 33124737 :ـ  33127794ـ  33129371دورنگار 33127795 :
نشانی سایت رسمی کرمان امروز:

نشانی ایمیل کرمان امروز:

www. KERMANEMROOZ .com

KM3127795@ yahoo.com

گزارش «کرمان امروز» از مطالبه جمعی از هنرمندان کرمانی درباره انتشار برنامه فعالیتهای فرهنگی و هنری شهرداری کرمان و عدم دریافت پاسخ از سوی مسئوالن مربوطه؛

چرا پرسش هنرمندان کرمانی از شهردار بیپاسخ ماند؟
به قلم

محمد فتح نجات

چندی پیش یکی از هنرمندان با سابقه
تئاتر کرمان مطالبه ای انتقاد گونه را از
شهردار و شورای شهر کرمان مطرح ساخت
که مورد توجه ویژه دیگر هنرمندان قرار
گرفت و تا امروز حدود  60نفر از هنرمندان
کرمانی آن را بازنشر داده اند .الزم است
که درباره صمد قربان نژاد به این موضوع
اشاره کنم که ایشان عالوه بر تئاتر در
بسیاری از رشته های هنری نیز فعالیت
دارد و یکی از بزرگ ترین جشنواره های
خصوصی را در کرمان راه اندازی کرده
است .او با راه اندازی جشنواره ستاره های
صحنه ای حتی از کشورهای همسایه
نیز شرکت کننده به کرمان آورد .وی در
عرصه مجریگری سابقه ای درخشان و
البته طوالنی مدت دارد و در امر آموزش
هنر نیز یکی از افراد تاثیر گذار است.
آقای قرباننژاد در متنی که اخیرا منتشر
کرده ،نوشته است:
«جناب دکتر سعید شعرباف ،شهردار
محترم کرمان
سرکار خانم عشرت کردستانی،رییس
محترم کمیسیون فرهنگی شورای
اسالمی شهر کرمان
عرض سالم و ادب
باتوجه به اینکه فعالیت های فرهنگی
انجام شده در دوره جدید مدیریت شهری
تا این لحظه درحد بازدیدها و فعالیت
های نمایشی گونه بوده و تاکنون هیچ

برنامه استراتژیک و عملیاتی درحوزه
فعالیتهای فرهنگی و هنری این دوره
اعالم نشده ،به عنوان یک عضو از جامعه
هنری و شهروند فعال و تحصیلکرده حوزه
فرهنگ که سابقه بیش از پانزده سال در
طراحی،مشاوره و اجرای رویدادهای مهم
فرهنگی و هنری شهرداری را دارا می
باشد ،از شما دو بزرگوار درخواست گفتگو
پیرامون موارد مطرح شده در قالب الیو
اینستاگرامی را دارم»
اینکه درخواست آقای قرباننژاد متعارف
است یا خیر نظری نمی دهیم ،اما یقینا
در هر صورت بهتر بود که مورد توجه و
البته پاسخ عزیزان فعال در شهرداری و
شورای شهر کرمان قرار می گرفت .زیرا
بسیاری از هنرمندان کرمانی به نوعی
این نامه را امضا کرده اند و پاسخ به آن
نوعی احترام به هنرمندان محسوب می
شود .در خور دانستیم که برای بررسی
بهتر از سوی مسئوالن مربوطه اسامی
امضا کنندگان این درخواست را در ادامه
منتشر کنیم.
.۱محمدرضا قدس ولی (کارگردان و
پیشکسوت تئاتر)
.۲حمید کاشانی (کارگردان،نقاش نوازنده،
بازیگر)
.۳احسان رضوانی (کارگردان ،بازیگر و
مجری)
.۴سیدمجتبی ناظمی (کارگردان و بازیگر)
.۵مینا اخوان (بازیگر)
.۶سیدشورش دلپسند(قهرمان ورزشی)
.۷محمد حسین مودب (خوشنویس)
.۸محمدعلی محی آبادی( بازیگر و
کمدین)
.۹سید بهزاد تاج الدینی (بازیگر)
.۱۰مرتضی مطلق (مجری و بازیگر)
.۱۱فرشیده گلزاده (بازیگر)
.۱۲کوروش فقیرشاهی (بازیگر و کمدین)

.۱۳مسعود نیکخواه (خواننده)
.۱۴جواد اسماعیل زاده (تصویربردار)
.۱۵احد سالجقه (بازیگر و تصویربردار)
 .۱۶امیر حسین حمیدی (تهیه کننده
هنری)
 .۱۷مصطفی حجتی (مجری)
.۱۸نفیسه نصیرخانی (بازیگر)

.۱۹علی مختارآبادی (مجری)
 .۲۰حمید صادقی (بازیگر)
.۲۱محمد حسین محمود شاهی (خواننده
و بازیگر)
 .۲۲وحید مقتدری (نوازنده ساز)
.۲۳مهدی رحیمی (بازیگر و کمدین)
.۲۴مجید صفایی (نوازنده ساز)

.۲۵سینا میر محمدی (مجری)
.۲۶رضا قربان نژاد (بازیگر)
.۲۷حمیده پوررنجبر (گرافیست)
.۲۸مهدی محمودی(هنرمند موسیقی)
.۲۹مهرداد کامران (بازیگر و مجری)
.۳۰رسول ایرانمنش (مجری و گزارشگر)
.۳۱زیور مختارآبادی (مدیر فرهنگی)
.۳۲حجت حاجینی (مجری و گزارشگر)
.۳۳محمدرضا حیدری (کارگردان و
بازیگر)
.۳۴امیر پاکروان (تهیه کننده هنری و
موزیسین)
.۳۵حسین سعیدی (تدوینگر سینما و
تلویزیون)
.۳۶حمیده صادقی (بازیگر)
 .۳۷مبینا محمدیاری (مجری)
.۳۸محمود رضایی (دستیار تهیه سینما
و تلویزیون)
 .۳۹پدرام پورحبیبی (تهیه کننده هنری)
.۴۰عماد اسدی (تهیه کننده و هنرمند
موسیقی)
 .۴۱خسرو پیران نژاد (تهیه کننده هنری)
.۴۲امین ابراهیمی (صدابردار تلویزیون)
 .۴۳ابراهیم ملک محمدی (خواننده)
.۴۴سجاد محی آبادی(طراح نور صحنه)
.۴۵مصطفی افضلی (بازیگر)
 .۴۶علی میر احمدی (بازیگر)
.۴۷مژگان امامی (بازیگر)
.۴۸صالح غیاثی (تصویربردار)
 .۴۹مریم ترشیزی(کارگردان و بازیگر
تئاتر)
الزم به ذکر است که افراد دیگری نیز این
بیانیه را امضا کردند که تمایلی به انتشار
نام خود نداشتند .امیدواریم که انتشار
این متن در رسانه های کرمان باعث شود
که شهردار محترم کرمان هرچه سریع تر
درباره آن پاسخی منتشر سازد.

کمبود پزشک حتی در هیاتهای علمی!
دبیر شورای عالی گسترش علوم پزشکی وزارت بهداشت
و درمان به کمبود پزشک در کشور اشاره کرد و گفت که
اکنون بیش از  ۷هزارعضو هیات علمی در علوم پزشکی
کمبود داریم.
«جلیل کوهپایه زاده » در برنامه تیتر شبکه خبر افزود :در
سال  ۹۳به بعد به علت اجرای طرح تحول سالمت تخت
های بیمارستانها افزایش یافت و همزمان بیمارستان های
زیادی در کشور احداث شد اما در این گستره این خدمات
درمانی و سالمت در کشور به تربیت نیروی انسانی و
پزشک توجهی نشد.
دبیر شورای عالی گسترش علوم پزشکی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ادامه داد که از سال  ۹۴ظرفیت
پذیرش پزشکی از  ۵هزار به  ۸هزار نفر افزایش یافت ،اما
به علت نبود نظام پرداخت مناسب و ارجاع و عدم توزیع
خدمات سالمت امروز شاهد افزایش مشکالت زیادی در
این بخش هستم.
کوهپایه زاده یادآورشد :در حال حاضر بیش از  ۷هزار

پزشک به کار غیر پزشکی مشغول هستند و این سبب
شده که منابع کشور در تربیت پزشک هدر رود و اگر
نظر این است که تعداد پزشکان کشور بیشتر شود ،باید
زیرساختها افزایش و جایگاه شغلی جدیدی برای پزشکان
تعریف شود.
دبیر شورای عالی گسترش علوم پزشکی وزارت بهداشت
و درمان یادآورشد که اکنون برای تربیت پزشک در کشور
 ۴۰درصد کسر منابع داریم و  ۷هزار عضو هیات علمی
در علوم پزشکی کم داریم و این نشان می دهد که باید
برای افزایش ورودی پزشکی نظامات ،منابع و زیرساختهای
مورد نیاز فراهم شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
نیز گفت :کمبود پزشک سبب شده حتی در تهران بیماران
باید ساعتها در مطب ها معطل شوند تا نوبت ویزیت آنها
برسد و پزشک آنها را معاینه کند.
«عبدالحسین روح االمینی» افزود :هزینه تربیت کادر
پزشکی بسیار باال است و باید در دسترسی به پزشکان

و عدالت توزیع به بومی بودن پزشکان نیز توجه بیشتری
داشته باشیم.
نماینده مردم تهران ،شمیرانات ،ری ،اسالمشهر و پردیس
توضیح داد که برای تقویت کادر پزشکی در کشور باید
اقدامات الزم انجام شود و نظام بهداشت و درمان کشور
باید مبتنی بر سالمت محور باشد نه بیمار محور ،در غیر
این صورت مشکالت این بخش حل شدنی نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
یادآورشد که متولی حوزه سالمت وزارت بهداشت و درمان
است و این وزارتخانه باید با برنامه ریزی و اقدامات مناسب
تربیت پزشک را در کشور افزایش دهد.
این نماینده مردم تهران ،شمیرانات ،ری ،اسالمشهر و
پردیس ادامه داد که اکنون در استان های سیستان و
بلوچستان ،آذربایجان غربی و حتی در اطراف تهران نیز به
علت نبود پزشک خدمات مناسبی به مردم ارائه نمی شود.
رییس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
همچنین یادآورشد که طرح تفکیک آموزش عالی با علوم

پزشکی به علت افزایش تربیت پزشک بود و حتی در
برخی از سالها ورود دانشجویان پزشکی ه بیش از  ۴هزار
نفر رسید اما در سال  ۶۸ظرفیت پذیرش کاهش یافت و
حتی به  ۲هزار نفر رسید.
«علی ملکی» افزود :هرگونه افزایش پزشک باید با توجه
به آمار و ارقام در کشور انجام شود و کشوری که با رشد
جمعیت پیر مواجه است نباید ظرفیت پذیرش پزشک آن
کمتر شود ،زیرا جمعیت پیر به پزشک نیازمند است.
رییس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
توضیح داد که اکنون  ۶درصد جمعیت کشور باالی ۶۵
سال سن دارند و تا چند سال دیگر این رقم به  ۲۰درصد
می رسد و برای تامین سالمتی این جمعیت پیر باید
پزشک داشته باشیم.
ملکی ادامه داد که اگر در تربیت پزشک در کشور دیر
اقدام کنیم باید در آینده از برخی از کشورهای جهان
پزشک وارد کنیم همانطوری که در سالهای گذشته برخی
پزشکان از کشورهای خارجی وارد کشور شده بودند.

یادداشت:

طلسم شکنی اسطوره
مس و شاگردانش

به قلم
امید سالجقه

در هگمتانه
تیم فوتبال صنعت مس کرمان در هفته هفتم رقابت های لیگ دسته اول
کشور موفق شد با تک گل معیار زحمت کش،اولین شکست تیم فوتبال
شهرداری همدان را رقم بزند تا شاگردان طالیی منش،اولین گل فصل
خود را از شاگردان فرزاد حسینخانی سرمربی و اسطوره باشگاه صنعت
مس کرمان دریافت کنند و اولین شکست آنان در این فصل از رقابت ها
و پس از شش بازی متوالی بدون شکست در مقابل ستارگان فوتبال کویر
و در دیار هگمتانه رقم بخورد.
تیم فوتبال صنعت مس کرمان با کسب این سه امتیاز ارزشمند و شیرین
خارج از خانه،جمع امتیازات خود را به عدد ۱۲رساند تا در جایگاه پنجم
جدول رده بندی و تنها یک اختالف با تیم دوم جدول قرار بگیرد و با
روحیه ای مضاعف خود را برای برگزاری دومین دربی فوتبال استان در
هفته هشتم رقابت ها و در برابر تیم آرمان گهر سیرجان آماده کند.
تیم های مس و آرمان گهر در حالی عصر در ورزشگاه شهید باهنر کرمان
به مصاف هم می روند که تیم آرمان گهر نیز همچون تیم مس که با
سه امتیاز ارزشمند همدان را ترک کرد،در برابر قشقایی شیراز دیگر تیم
مدعی رقابت ها بایک گل پیروز شد تا سه امتیاز خانگی را به حساب خود
واریز کند و دربی استان نیز جذاب تر شود.
به نظر می رسد روزهای خوب تیم بزرگ و آسیایی مس کرمان در راه
هست ودر صورت مجوز حضور دوباره هواداران در ورزشگاه ها و تقسیم
شادی پیروزی های تیم با هواداران و عاشقان فوتبال کرمان و مس ،این
موفقیت ها حالوت دو چندانی پیدا خواهد کرد.به امید آن روز...

درخشش ۱۵دانشمند ایرانی
در بین برترین
پژوهشگران دنیا
مؤسس مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری از درخشش ۱۵
دانشمند ایرانی در بین برترین پژوهشگران دنیا خبر داد و گفت :این
اساتید در دانشگاههای امیرکبیر ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه تهران،
دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشگاه بقیه اهلل اعظم ،دانشگاه آزاد ،محقق
اردبیلی ،علوم پزشکی مشهد ،بقیه اهلل اعظم ،تربیت مدرس ،علوم پزشکی
شهید بهشتی و پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ حضور دارند.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس ،جعفر مهراد مؤسس مرکز
منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری با اشاره به اعالم اسامی پژوهشگران
پراستناد سال  ۲۰۲۱توسط کالریویت انالتیکس ،گفت :انتخاب این
پژوهشگران مبتنی بر عملکرد استثنایی آنان در یک یا چند رشته علمی
است .در این فهرست اسامی  ۶هزار و  ۶۰۲پژوهشگر پراستناد معرفی
شده است ،تعداد  ۲هزار و  ۷۷۴پژوهشگر در رشته های موضوعی و
تعداد  ۲هزار و  ۸۲۸پژوهشگر دیگر در حوزه های میان رشته ای مطرح
شدهاند .چهار سال متوالی است که کالریویت انالتیکس نسبت به معرفی
دانشمندان پراستناد در حوزه های میان رشته ای اقدام می کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در بین  ۶هزار و  ۶۰۲دانشمند
پراستناد جهان دارای  ۱۵دانشمند برجسته است ،گفت :تعداد  ۹تن از
دانشمندان میان رشته ای و  ۶دانشمند دیگر در رشته های موضوعی
جزو دانشمندان یک درصد جهان معرفی شدهاند ،مصطفی عباس زاده
در رشته ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با  ۹۳اثر ،محمد عبداللهی
میان رشته ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران با  ۹۳۵اثر ،مرتضی اغباشلو
میان رشته ای از دانشگاه تهران با  ۱۹۶اثر ،محمد حسین احمدی میان
رشته ای از دانشگاه صنعتی شاهرود با  ۱۹۶اثر ،مهدی دهقان از رشته
ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با  ۷۵۲اثر جزء برترین دانشمندان
دنیا معرفی شدند.
به گفته مهراد ،در این لیست اسامی سید فاضل نبوی در رشته علوم
کشاورزی از دانشگاه بقیه اهلل اعظم ،نورالدین قدیمی در رشته مهندسی
از دانشگاه آزاد اسالمی ،عزیز حبیبی ینگجه میان رشته ای از دانشگاه
محقق اردبیلی ،احمد حسینی بنده قرایی میان رشته ای از دانشگاه آزاد
اسالمی ایران ،حامد میرزایی میان رشته ای از دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،سید محمد نبوی در رشته علوم کشاورزی از دانشگاه بقیه اهلل
اعظم  ،امید رحمتی میان رشته ای از دانشگاه تهران ،بهرام رمضان زاده
میان رشته ای از پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ،مسعود رضایی در رشته
علوم کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس و جواد شریفی راد میان رشته
ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دیده میشود.

هشدار به افرادی که فقط یک دز

«غفلت» ،شایعترین نوع کودکآزاری
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
شایعترین نوع کودکآزاری و سوء رفتار با کودکان را
«غفلت» عنوان کرد.
مسعودی فرید با اشاره به اینکه شایعترین نوع سوء
رفتار با کودکان غفلت و عدم توجه به نیازهای اساسی
کودکان است ،گفت :عمده کودکآزاریها از جنس
غفلت است .هستند کودکانی که در اورژانس اجتماعی
پذیرش شدهاند و بعضا ممکن است در مراکز شبه
خانواده هم پذیرش شده باشند؛ این کودکان ممکن
است به دلیل اعتیاد یا اختالالت روانشناختی والدین
که درمان نشدهاند مورد غفلت قرار گیرند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در
ادامه به اقدامات سازمان بهزیستی برای پیشگیری از
کودکآزاری اشاره کرد و افزود :در حوزه پیشگیری
در سازمان بهزیستی ،آموزشهای فرزندپروری و
مهارتهای زندگی ارائه میشود .والدینی که آگاه
باشند ،در شرایط اقتصادی که بسیاری از افراد باید دو
شیفت کار کنند ،شب هم که به خانه میروند مدتی را

دانلود نــرم افزار
تلفن همراه شــما:

روزانهم

خبری .تحلیلی با زمینه فرهنگی .اجتماعی .ورزشی
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واکسن را تزریق کردهاند
برای کودکشان وقت میگذارند ،اما اگر آگاهی نداشته
باشند ممکن است همان چند ساعت از وقت خود را هم
به کارهای دیگر اختصاص دهند.
حبیباهلل مسعودی فرید با بیان اینکه حدود  ۹درصد
تماسهای مرتبط با اورژانس اجتماعی به کودکآزاری
مربوط میشود ،اظهار کرد :عمدتا کودکآزاریهایی
که رخ میدهد از نوع کودکآزاری جسمی است و اگر
بخواهیم به درستی موضوع کودکآزاری را مورد بررسی
قرار دهیم ،باید به سمت اقدامات پیشگیرانه حرکت
کنیم.
وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی کودکآزاریها
از جنس کودکآزاری روانی باشد ،گفت :یکی از
رویکردهای پیشگیرانه ،انجام اقدامات حمایتی از
خانوادهها برای پیشگیری از کودکآزاری و موضوع
آموزش به خانوادههاست .همچنین باید نسبت به
سایر مسائلی مثل سالمت روان کار شود چراکه برخی
از اختالالت روانشناختی که ممکن است مراقبین یا
والدین داشته باشند ،منجر به غفلت شود.

ایسنا نوشت :رئیس گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی گفت :وقتی ما واکسن میزنیم تا زمانی که دز دوم و سوم
را نزدهایم ،نه تنها از بیماری مصون نیستیم ،بلکه به علت سهل انگاری و
احساس امنیت کاذب ،بیشتر در معرض خطر ابتال قرار میگیریم.
فیض اهلل برزگر اظهار کرد :بعد از واکسینه شدن هم ممکن است با ابتال
به موارد خفیف ،ناقل ویروس باشیم و به همین سبب باید پس از تزریق
واکسن هم پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم.
وی تصریح کرد :زمانی که همه مردم در مقابل ویروس کرونا واکسینه
شدند میتوان محدودیتها را مرحله به مرحله حذف کرد ،اما در اوج
اپیدمی هیچ کس حتی افراد واکسینه مصونیت کامل ندارند.
وی با اشاره به این که ما باید تالش کنیم تا به شعار سازمان جهانی
بهداشت عمل کنیم که هیچ کس با واکسن ایمن نخواهد شد؛ مگر اینکه
همسایه او نیز واکسینه شده باشد تا جامعه نسبتاً ایمنی داشته باشیم،
اظهار کرد :مردم به شایعات در خصوص واکسن کرونا توجهی نکنند و در
نظر داشته باشند که ایمنی واکسیناسیون همچنان به علت تزریق نکردن
دز دوم ،و سوم ناقص است.
برزگر گفت :هر واکسنی اگر در دسترس قرار گرفت ،بهتر است افراد
نسبت به تزریق آن اقدام کنند ،زیرا فواید واکسن کرونا بسیار بیشتر از
عوارض خود بیماری و سرگردانی و پرداخت هزینه درمان بیمارستانی و
عوارض بعد از گرفتاری این بیماری است.

