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با  مبارزه  مدیرگروه  جامعه:  گروه 
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  بیماری های 
افزایش  به  اشاره  با  کرمان  علوم پزشکی 
کرونا  به  ابتال  موارد  مشهود  و  چشمگیر 
در  افزایش  »این  گفت:  اخیر،  روزهای  در 
بخش سرپایی بیشتر دیده شده و در بخش 
بستری نیز نسبت به هفته های قبل افزایش 

جدی داشته ایم«.
»عدۀ  افزود:  صحبتی  سعید  دکتر 
داده اند،  انجام  واکسیناسیون  که  زیادی 
مدت زیادی از نوبت واکسن آن ها گذشته 
و ایمنی بخشی و اثربخشی واکسن کاهش 
پیدا کرده است و از سوی دیگر استفاده از 
ماسک هم در جامعه کاهش پیدا کرده که 

باعث نگرانی شده است«.
واکسیناسیون  تکمیل  بر  تاکید  با  وی 
برای مقابله با کرونا، خاطرنشان کرد: »در 
هیچ  هنوز  نفر  هزار   ۲۵۰ کرمان  استان 
تقریبا همین  و  نکرده اند  دریافت  واکسنی 
یک  فقط  که  دارد  وجود  جمعیت  تعداد 

نوبت واکسن تزریق کردند«.
دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
علوم پزشکی کرمان، صحبتی با بیان این که 
تقویت  برای  جدی  سیاست های  از  یکی 
احتمالی  برابر موج  افراد جامعه در  ایمنی 
است،  واکسیناسیون  تکمیل  کرونا  جدید 
ادامه داد: »تکمیل واکسیناسیون هم شامل 

کسانی می شود که تاکنون واکسن نزده اند 
و هم افرادی که به صورت ناقص نوبت های 

واکسن را دریافت کرده اند«.
دانشگاه علوم پزشکی کرمان  سخنگوی 
شرایط،  واجد  افراد  از  »نیمی  کرد:  بیان 
نوبت سوم واکسن خود را دریافت نکرده اند، 
به همین دلیل هم از طرف وزارت بهداشت 
جدی  تأکید  کرونا  ملی  ستاد  طرف  از  و 
می شود که افراد برای تکمیل واکسیناسیون 

خود اقدام کنند«.
وی با بیان این که این تکمیل فقط به 
معنی دریافت نوبت چهارم واکسن نیست، 
بلکه دریافت نوبت های تکمیلی در هر نوبتی 
است، گفت: »کسانی که نوبت اول، دوم و 
سوم واکسن را دریافت کرده اند و شش ماه 
از نوبت سوم آن ها گذشته است، باید نوبت 
واجدین  کلیۀ  و  کنند  دریافت  را  چهارم 
ماه  که شش  واکسن  نوبت  هر  در  شرایط 
از زمان دریافت واکسن آن ها گذشته است، 

باید نوبت یادآور خود را دریافت کنند«.

پلیس راه شمال  گروه جامعه: جانشین 
اجرای  با  »همزمان  گفت:  کرمان  استان 
طرح تابستانه از ابتدای تیرماه سال جاری، 
7۵ تیم پلیس راه شمال به صورت محسوس 
و نامحسوس در محورهای ارتباطی با هدف 
جاده ای  حوادث  از  پیشگیری  و  کاهش 

حضور فعال دارند«.
 سرهنگ پیام محمدی افزود: »نبستن 
کمربند ایمنی، سبقت و سرعت غیرمجاز و 
از تلفن همراه هنگام رانندگی از  استفاده 
جمله تخلفاتی است که پلیس راه با جدیت 

بیشتر با متخلفان برخورد می کند«.
حضور  اولویت  این که  بیان  با  وی 
بوده  استان  اصلی  جاده های  در  پلیس، 
فرعی  »محورهای  کرد:  خاطرنشان  است، 
ایام  در  تردد  بیشترین  که  تفرجگاهی  و 
ترافیکی  پوشش  تحت  نیز  دارند  تابستان 

پلیس راه هستند«.
وی  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
امسال  می شود  پیش بینی  این که  بیان  با 
شاهد  کرونا  بیماری  کاهش  به  توجه  با 

بیان  باشیم،  سفرها  درصدی   3۰ افزایش 
کرد: »طرح تابستانه پلیس راه تا اول مهرماه 
مجموعۀ  در  من  همکاران  و  دارد  ادامه 
با حداکثر  کرمان،  استان  پلیس راه شمال 
حال  در  شبانه روزی  به صورت  خود  توان 

خدمت رسانی به مردم هستند«.
طرح  در  »پلیس  داد:  ادامه  محمدی 
تابستانه از تمام توان خود برای پیشگیری 
و کاهش حوادث جاده ای استفاده می کند 
و  پرتردد  مسیرهای  در  استقرار  ضمن  و 
حادثه خیز در جهت کنترل رفتار رانندگان 
و برخورد با تخلفات حادثه ساز اقدام خواهد 

کرد«.
و  امنیت  ایجاد  و  مردم  سالمت  وی 
آرامش در محورهای درون و برون استانی 
را از اهداف این طرح برشمرد و گفت: »۵۰ 
گذشته  سال  جاده ای  حوادث  از  درصد 

مربوط به واژگونی خودرو بوده است«.
گستردگی  به  توجه  با  محمدی 
محورهای مواصالتی شمال استان کرمان، 
محورهای  بودن  »طوالنی  کرد:  اضافه 

و  خواب آلودگی  و  خستگی  استان، 
همچنین سرعت غیرمجاز سه عامل اصلی 

در تصادفات واژگونی به شمار می رود«.
وی عدم توجه به جلو، انحراف به چپ 
عوامل  دیگر  از  را  غیرمجاز  سبقت های  و 
بروز تصادفات دانست و ادامه داد: »با آغاز 
سفرهای تابستانی و افزایش حجم سفرها، 
به  حوادثی  استان  جاده های  در  همواره 
و  مردم  همراهی  که  می پیوندند  وقوع 
بسیار  آن  در  مقررات  رعایت  و  رانندگان 

تاثیرگذار است«.
باید  »رانندگان  شد:  یادآور  محمدی 
زمان  مدت  و  حرکت  برای  مناسب  زمان 
برای  مطلوب  زمان  نیز  و  مسیر  طی 
توجه  مورد  را  مسیر  طول  در  استراحت 

قرار دهند«.
جانشین پلیس راه شمال استان کرمان 
از رانندگان خواست که قوانین و مقررات 
از  و  را رعایت کنند  رانندگی  و  راهنمایی 
بی نظمی و عجله و شتاب خودداری کنند و 
از گذشت در هنگام رانندگی دریغ نکنند. 

وزارت  بهداشت  معاون  جامعه:  گروه 
یادآور  دوز  تزریق  مجوز  بهداشت، 
از  ماه   ۶ که  کسانی  برای  کرونا  واکسن 
را صادر  نوبت قبلی آن ها گذشته   تزریق 

کرد.
به  اشاره  با  همچنین  حیدری  کمال 
در پیش رو بودن بازگشت حجاج، مراسم 
مدارس  بازگشایی  و  اربعین  پیاده روی 
تداوم  به  ویژه  اهتمام  بر  دانشگاه ها  و 
استفاده از ماسک و رعایت شیوه نامه های 
در  باالخص  ملی،  ابالغی ستاد  بهداشتی 

گروه های پر خطر تاکید کرد.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
سراسری، وی با صدور بخشنامه ای مجوز 

برای  کرونا  واکسن  یادآور  دوز  تزریق 
قبلی  نوبت  تزریق  از  ماه   ۶ که  کسانی 

آن ها گذشته را صادر کرد.
به  اشاره  با  بخشنامه  این  متن  در 
ستاد  جلسۀ  یکصدوهجدهمین  مصوبات 
چهارم  تاریخ  در  کرونا  مدیریت  ملی 
نامۀ  پیوست  به   « است:  آمده  تیرماه، 
شماره ۸7۲/۱۰۱ /د مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۱ 
حوزه  مدیرکل  و  وزیر  محترم  مشاور 
مصوبات  ابالغ  خصوص  در  وزارتی 
ملی  ستاد  جلسۀ  یکصدوهجدهمین 
به  توصیه  بر  تاکید  با  کرونا،  مدیریت 
در  کرونا  واکسن  یادآور  دوز  دریافت 
دریافت  واجد  سنی  گروه های  کلیۀ 

آخرین  از  ماه  از شش  بیش  که  واکسن 
است  گذشته  آن ها  واکسن  تزریق  نوبت 
با توجه به در پیش رو بودن بازگشت  و 
بیت اهلل الحرام و گردهمایی عظیم  حجاج 
اربعین حسینی و به دنبال آن بازگشایی 
اهتمام  است  الزم  دانشگاه ها،  و  مدارس 
ویژه به تداوم استفاده از ماسک و رعایت 
ستاد  ابالغی  بهداشتی  شیوه نامه های 
خطر  پر  گروه های  در  باالخص  و  ملی 
و  مرزی  بهداشتی  مراقبت  تقویت  و 
همکاری دستگاه های ذیربط در تشخیص 
جهت  جدید،  سویه های  ورود  به موقع 
ارسال  الزم  اقدام  دستور  و   استحضار 

می گردد«. 

گروه جامعه: رئیس اداره استعدادهای 
آموزش  جوان  دانش پژوهان  و  درخشان 
 ۱۲« گفت:  کرمان  استان  پرورش  و 
کشوری  مرحلۀ  به  کرمانی  دانش آموز 
گفتۀ  به  یافتند«.  راه  علمی  المپیادهای 

در  دانش آموزان  این  خسروی،  رضا 
المپیادهای شیمی، ریاضی، نجوم و اختر 
فیزیک، ادبی، تفکر و کارآفرینی موفق به 
راهیابی به مرحلۀ نهایی شدند. به گزارش 
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش 

و پرورش استان کرمان، وی افزود: »این 
تابستانی  اردوهای  در  آموزان  دانش 
از بین  شرکت خواهند کرد و در نهایت 
آن ها تیم المپیاد کشور انتخاب می شود 
که به المپیاد جهانی راه خواهند یافت«. 

معاون استاندار کرمان:
ساماندهی معتادین متجاهر 

استمرار داشته باشد
گروه جامعه: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
قرارگاه آسیب های  اولین جلسۀ  استاندار کرمان در 
اجتماعی استان که با محوریت ساماندهی معتادین 
اجرا و  قابل  برگزار شد، گفت: »باید مدلی  متجاهر 
متجاهر  معتادین  ساماندهی  برای  شده  بومی سازی 
تهیه شود تا در اجرای آن با فرهنگ رایج در استان 

مشکلی نداشته باشیم«.
و  بیشتر  استفادۀ  بر  تاکید  با  جاللی  رحمان 
صحیح از ظرفیت های بخش خصوص و سازمان های 
مردم نهاد افزود: »ساماندهی معتادین متجاهر باید با 

صبوری و استمرار صورت پذیرد«.
وی همچنین گفت: »حمایت استانداری و ستاد 
را  معتادین  ساماندهی  امر  مخدر،  مواد  با  مبارزه 

تسهیل می کند«.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، 
و  اجتماعی  دفتر  مدیرکل  احمدیوسفی  کوروش 
بیان  جلسه  این  در  نیز  کرمان  استانداری  فرهنگی 
کرد: »معتادان متجاهر را باید با دیدگاه اجتماعی و 

استفاده از روش های نوین بررسی کرد«.
باید  را  متجاهر  معتاد  این که  بر  تاکید  با  وی 
به عنوان یک بیمار که نیاز به درمان دارد، نگاه کنیم، 
افزود: »این افراد جزئی از جامعه هستند و به دالیلی 
باید  آن ها  ساماندهی  لذا  شده اند،  مواجه  آسیب  با 
همراه با حفظ عزت نفس و شخصیت باشد که در 
از دست  را  منزلت خود  عادی،  زندگی  به  بازگشت 

ندهند«. 

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان:
هیچ راهی به جز واقعی 

کردن قیمت انرژی نیست
با  کرمان  اتاق  رئیسه  هیات  عضو  اقتصاد:  گروه 
اشاره به اینکه وضعیت انرژی در کشور مانند بسیاری 
از سیاست های دولت اشتباه است، گفت: »اگر قرار 
است اقتصاد کامال دولتی باشد، بهتر است دولت همۀ 
موارد را در دست بگیرد و هرگونه که خواست عمل 
کند. اما اگر بخش خصوصی نیز باید فعالیت داشته 

باشد، دولت از دخالت در اقتصاد بپرهیزد«.
عباس جبالباری افزود: »دولت هر جا که بخواهد 
از  آن  هزینۀ  اما  می کند  سیاست گذاری  و  دخالت 

جیب بخش خصوصی پرداخت می شود«.
در  کشور  که  شرایطی  »در  داد:  ادامه  وی 
تحریم های سخت قرار دارد می گویند صادرات انجام 
را  و گاز  برق  برگردانید، همچنین  ارز هم  و  بدهید 
در زمان پیک مصرف قطع می کنند و انتظار تولید 
سر  باید  بخش خصوصی  اینکه  ضمن  دارند.  کامل 
موقع خود پاسخگوی اقساط بانکی، حقوق کارگران 

و ... باشد«.
وی با تأکید بر اینکه در حوزۀ انرژی هیچ راهی 
به جز واقعی کردن قیمت نیست، اظهار کرد: »برق 
هم مانند هر کاالی دیگری عرضه و تقاضا دارد و اگر 
دولت دخالت نکند و فضا آماده باشد فروشندگان و 

خریداران کار خود را به خوبی انجام می دهند«.
به گزارش اتاق کرمان، وی در نشست راهبردی 
کرمان  اتاق  رئیس  حضور  با  که  انرژی  اندیشکده 
ما  کشور  در  انرژی  »مدیریت  گفت:  شد،  برگزار 
این گونه  از  ضرر  بیش ترین  که  دارد  مشکالتی 
مدیریت ها به صنایع کوچک و متوسط خواهند رسید 
و در نتیجه فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر 

تولید و اشتغال زایی محقق نخواهد شد«. 

با رفتن صادقی؛
»عسکری نژاد« مدیرکل کمیته 

امداد استان کرمان شد
امام  امداد  کمیته  مدیرکل  جامعه:  گروه 
»یحیی  کرد.  تغییر  کرمان  استان  خمینی)ره( 
صادقی« که شش سال )سه دورۀ دو ساله( مدیریت 
»ناصر  به  را  داشت، جای خود  برعهده  را  نهاد  این 

عسکری نژاد« داد. 
عسکری نژاد پیش از این قائم مقام مدیرکل کمیته 
امداد استان بود. به گزارش ایسنا کرمان، عسکری نژاد 
ریاست کمیته امداد شهرستان بافت را نیز در کارنامه 

خود دارد.

زاهدی نماینده کرمان و راور در مجلس:
زرند، راور، انار و کوهبنان از 

آب خلیج فارس 
بهره مند می شوند

گروه اقتصاد: نماینده کرمان و راور در مجلس با بیان 
اینکه آب خلیج فارس در دراز مدت شمال استان کرمان 
را پوشش خواهد داد، گفت: »این پروژه شاید هشت سال 
طول بکشد و با اجرای آن، شهرستان های زرند، راور، انار 

و کوهبنان از این نعمت برخوردار خواهند شد«.
محمدمهدی زاهدی افزود: »انشعابی از این خط انتقال 
به استان های اصفهان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی 
هنوز  دوم  فاز  اجرایی  عملیات  البته  رفت.  خواهد  نیز 
اصفهان  کرمان،  یزد،  معدنی  اما شرکت های  نشده  آغاز 
دهنده  پوشش  عنوان شرکت های  به  رضوی  خراسان  و 

طرح انتخاب شده اند«.
نشست  در  تیرماه   ۱۱ وی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  راور،  اداری  شورای 
دو بانده شدن جاده »کرمان _ راور _ دیهوک« را جزو 
جمهوری  ریاست  سفر  در  تصویب  برای  پیشنهادات 
سفر  مصوبات  در  را  موضوع  »این  داد:  ادامه  و  دانست 
شد  مقرر  و  کردیم  درخواست  کرمان  به  رئیس جمهور 
به احتمال ۹۹ درصد  در هیات دولت تصویب شود که 

موافقت خواهد شد«.
زاهدی از پیگیری ها دربارۀ سد راور سخن گفت و ابراز 
کرد: »هم استاندار جدید و هم معاون عمرانی استاندار را 
در جریان امور قرار داده ام، ۹۶ درصد پروژه پیش رفته اما 
متاسفانه آبی پشت سد نیست و باید با احداث تصفیه خانه 

در موازات سد، آن را تکمیل کرد«.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: »تعزیرات مشکل قانونی دارد، اما باید به 
سمتی پیش برویم که این نهاد وجود نداشته باشد، همان 
راهی که خارج از کشور می پیماید، اما متاسفانه دالل ها 
وارد بازار ما شده اند که باید با ایجاد یک نظام رقابتی و 

مردمی جمع شود«.
وی به موضوع معادن و محدودیت ها نیز پرداخت و 
اظهار کرد: »سازمان انرژی اتمی پای کار است. با وزیر 
صمت و مدیرعامل ایمیدرو نیز در این راستا صحبت شده 
و شرکت ملی مس ایران نیز خواست تا پهنه های معدنی 
این شهرستان را به این مجموعه معرفی کنیم تا صفر تا 
صد کار را انجام دهد که با این اتفاق منافع آن نیز برای 

شهرستان خواهد بود«. 
زاهدی ادامه داد: »زمانی خودکشی در راور آمار باالیی 
اکنون  اما  می کردند  مهاجرت  شهر  این  مردم  و  داشت 
به دلیل فعالیت کارخانه فوالد در منطقه و اشتغال زایی 

صورت گرفته، مهاجرت معکوس شده است«. 

معاون دادگستری استان خبر داد
سه بنگاه امالک در کرمان 

پلمب شد 
گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان کرمان با اشاره به بازدیدهای انجام 
شده از برخی بنگاه های مشاورین امالک در دو منطقه  از 
شهر کرمان، گفت: »در این بازدیدها به تعدادی از این 
نیز به دلیل  واحدها تذکرات الزم داده شد و سه بنگاه 
عدم رعایت قوانین و مقررات به دستور نماینده دادستان 

تا برطرف کردن موانع، پلمب شدند«.
سیدمهدی قویدل افزود: »با پیگیری های انجام شده 
در  ملی  و  دولتی  اراضی  رصد  سامانۀ  نزدیک  آیندۀ  در 
و  اجرایی  دستگاه های  سایر  همکاری  با  استان  سطح 
امنیتی راه اندازی خواهد شد که در پیشگیری از تصرفات 

و تخریب این اراضی موثر خواهد بود«.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری استان 
کرمان، وی در حاشیۀ بازدید از بنگاه های مشاور امالک 
امنیت  افزایش  راستای  »در  کرد:  بیان  کرمان  شهر 
معامالت، ارتقای بهداشت حقوقی قراردادها و پیشگیری 
از تشکیل پرونده های مربوط به دعاوی حوزۀ امالک، تیم 
و  حقوقی  اداره  محوریت  با  امالک  بنگاه های  بر  نظارت 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  قضایی 
دادگستری  استان کرمان و ادارات متولی تشکیل شده 

است و امورات مربوطه را پیگیری می کند«.
قویدل با اشاره به عدم رعایت قوانین و مقررات توسط 
مشاورین امالک و وقوع جرایم مرتبط با حوزۀ امالک و 
تشکیل پرونده های مربوط به دعاوی در این حوزه، یادآور 
شد: »بر این اساس کار نظارت، ساماندهی و برخورد با 
بنگاه های بدون مجوز و متخلف در دستور کار قرار گرفته 

است«.

خبر سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

افزایش چشمگیر مبتالیان کرونا در استان
خبر

طرح تابستانی پلیس  در کرمان آغاز شد

نظارت ۷۵ تیم پلیس  در جاده های شمال استان 

با نامۀ معاون وزیر بهداشت؛

مجوز تزریق دوز چهارم واکسن کرونا صادر شد

رئیس اداره استعدادهای درخشان استان اعالم کرد

راهیابی ۱۲ دانش آموز المپیادی کرمان به مرحلۀ کشوری 


