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دانشگاه  سرپرست  جامعه:  گروه 
علوم پزشکی کرمان با اشاره به روند صعودی 
بیماری کرونا در استان، گفت: »۱۱ تیرماه 
از ۷۲ بیماری بستری مشکوک در  جاری 
سطح استان، تست کرونای ۱۲ مورد مثبت 
شد، ۱۶ تیرماه، ۴۰ درصد تست ها مثبت 
مراجعۀ  مورد   ۱۲۰ از  تیرماه   ۲۲ و  بود 
سیر  و  داشتیم  مثبت  مورد   ۸۲ سرپایی، 

بیماری کامال صعودی است«.
دکتر مهدی احمدی نژاد با بیان این که 
سویه های جدید کرونا میزان سرایت پذیری 
زیادی دارند، دربارۀ تفاوت سویۀ جدید با 
سویه های قبل توضیح داد: »سویۀ جدید 
می کنند  مقایسه  سرخک  ویروس  با  را 
را دارد  باالترین میزان سرایت پذیری  زیرا 
و عالئم آن بدن درد، تب، گلودرد، آبریزش 
بینی است که دو تا سه روز طول می کشد 
و درگیری راه های هوایی تحتانی - ریوی 
سویه  نوع  دلیل  به  یا  که  داریم  کمتر  را 
اولیه  عالئم  اما  است  واکسیناسیون  یا 

اذیت کننده است«.
این  توجه  قابل  اضافه کرد: »نکتۀ  وی 
است که هرکس عالئم سرماخوردگی دارد، 
آن  خالف  اینکه  مگر  کروناست  به  مبتال 

ثابت شود«.
احمدی نژاد افزود: »برای مقابله با سویۀ 
جدید کرونا باید تمام پروتکل های قبلی را 
رعایت کنیم ضمن اینکه تهویۀ فضا خیلی 

مهم است«.
شامگاه  وی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
خبری  ویژۀ  گفت وگوی  در  تیرماه   ۲۲
صدا و سیمای مرکز کرمان دربارۀ آخرین 
وضعیت بیماری کرونا در استان اظهار کرد: 
»در رصدی که به صورت مکرر در استان 
اواسط  از  را  بیماری  داریم شیب صعودی 
در  را  مثبت  اقدامات  و  داشتیم  خردادماه 

مقابله با بیماری آغاز کردیم«.
وقتی  این که  به  اشاره  با  احمدی نژاد 
می یابد،  ادامه  قطعا  داریم  را  ابتال  شیب 
درصد  چهار  خرداد  اول  »هفتۀ  افزود: 
هفتۀ  مثبت  شد،  بیماران  پی سی آر  تست 
و  درصد  پنج  سوم  هفتۀ  درصد،  سه  دوم 
اول تیرماه  هفتۀ چهارم ۱۰ درصد. هفتۀ 

۲۰ درصد تست ها مثبت شد و بعد به ۲۸ 
درصد رسید«.

وی اضافه کرد: »تست های رپید نیز در 
همین زمان از ۱۰، ۱۶ و ۱۷ درصد مثبت 

به ۲۰ تا ۳۴ درصد رسیده است«.

دوز سوم واکسن برای کوکان
 باید تزریق شود 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با اشاره به  در بخش دیگری از سخنانش 
اینکه واکسیناسیون خوبی در استان کرمان 
داشتیم و جای امیدواری است، یادآور شد: 
»واکسن پیشگیری کامل ندارد اما کسانی 
در  باشند،  شده  کامل  واکسیناسیون  که 
بیماری  خطرناک  حالت  به  ابتال،  صورت 

مبتال نمی شوند«.
در  واکسیناسیون  پوشش  دربارۀ  وی 
سطح استان کرمان بیان کرد:» ۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر در استان دوز اول را تزریق 
کرده اند، ۲ میلیون و ۸۰ هزار نفر دوز دوم 
سوم  دوز  نفر  هزار   ۸۸۰ و  ملیون  یک  و 
تزریق  می دهد  نشان  که  کردند  تزریق  را 
خطر  زنگ  این  و  یافته  کاهش  سوم  دوز 
است و شاید نوعی عادی انگاری بین مردم 
شده  باعث  کرونا  کردن  فروکش  و  است 

واکسیناسیون از ذهن ما دور شود«.
احمدی نژاد در ادامه اظهار کرد: »پایان 
کرونا وجود ندارد. اگر سرماخوردگی تمام 
یک  لذا  می شود.  تمام  هم  کرونا  شده، 
ویروس است و در دنیا وجود دارد و باید 

برخورد با ویروس را مدیریت کنیم و راهش 
واکسیناسیون  جمله  از  پروتکل ها  رعایت 

است«.
و  داد: »ویروس جدید است  ادامه  وی 
آن  با  مقابله  برای  واکسن  دوزهای  تعداد 
نشده  شناخته  دنیا  در  درصد  هنوز ۱۰۰ 
دوز  تزریق  باید  جاری  سال  در  لذا  است 
افرادی که شش  و  انجام بدهیم  را  یادآور 
ماه از تزریق واکسن شان گذشته، مراجعه 
اگر  سال  تا ۱۸  پنج  کودکان  در  و  کنند 
را  یادآور  دوز  می توانند  گذشته  ماه  چهار 

بزنند«.
که  »کسانی  کرد:  اظهار  احمدی نژاد 
تست  یا  بوده  سرماخوردگی  به  مبتال 
بعد  ماه  یک  شده،  مثبت  آن ها  کرونای 
واکسن  تزریق  برای  می توانند  بهبودی  از 

مراجعه کنند«.
وی با اشاره به اینکه دوز سوم واکسن 
گفت:  شود،  تزریق  باید  کوکان  برای 
»خانم های باردار باید برای تزریق واکسن 
کرونا مراجعه کنند که سینوفارم برای این 

گروه در نظر گرفته شده است«.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در  واکسنی  هر  افراد  بقیۀ  »برای  افزود: 
زیرا  است  واکسن  بهترین  است،  دسترس 
را  کرونا  بیماری  شدت  میزان  واکسن ها 

کاهش می دهند«.

سویه های جدید میزان 
سرایت پذیری زیادی دارند

با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
طور  به  کرونا  بیماری  در  اینکه  به  اشاره 
و  داشته ایم  مختلفی  جهش های  مکرر 
داشته  سریعی  جهش های  کرونا  ویروس 
است، بیان کرد: »سویه های جدید میزان 
ماه های  در  و  دارند  زیادی  سرایت پذیری 
اخیر به دلیل واکسیناسیون و رعایت مردم 
کاهش ابتال را داشتیم اما علیرغم تذکرات، 

عادی انگار در جامعه رخ داد«.
جدید  سوش  »در  گفت:  احمدی نژاد 
موارد بد حال کم است اما باید پروتکل های 
بهداشتی، فاصلۀ اجتماعی و زدن ماسک را 
رعایت کنیم تا پیک را پشت سر بگذاریم«. 

و  مطبوعات  مدیرکل  جامعه:  گروه 
خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد گفت: 
»در حال تدوین بستۀ حمایتی از رسانه ها 
هستیم تا به تصویب هیات دولت برسانیم«.

ایمان شمسایی با اشاره به این که روزانه 
حمایت  رسانه ها  از  تومان  میلیارد  یک 
 ۱۹۶ گذشته  »سال  کرد:  بیان  می کنیم، 
میلیارد تومان پول آگهی های دولتی و بیش 
یارانه و خرید  تومان پول  از ۱۶۰ میلیارد 
نهاد کتابخانه ها  برای  از رسانه ها  تضمینی 

بوده است«.
که  است  حالی  در  »این  افزود:  وی 
و  محروم  یارانه  از  دولتی  رسانه های 
موارد  این  کل  از  دولتی  خبرگزاری های 

محروم بوده اند«.
به گزارش ایسنا کرمان، وی ۲۳ تیرماه 
اصحاب  و  مدیران  با  نشست صمیمانه  در 
رسانه استان کرمان، اظهار کرد: »سیاست 
دولت سیزدهم در زمینۀ رسانه به این شکل 
است که هم صنف برای ما مهم است و هم 
نباید هیچ کدام  و  و محتوا،  بحث حرفه ای 

فدای دیگری بشود«.
شمسایی با اشاره به اینکه رویکردهای 
به همین مباحث  ناظر  ارشاد  وزارت  اخیر 
بوده، افزود: »قانون جدیدی اضافه نشده اما 

برخی موارد سختگیرانه تر شده است«.
خبرگزاری های  و  مطبوعات  مدیرکل 
اینکه  بر  تاکید  با  ارشاد  وزارت  داخلی 
کند،  بیمه  را  خبرنگار  باید  امتیاز  صاحب 

ارشاد  وزارت  حمایتی  »سبد  داد:  ادامه 
سبد محدودی است و نباید نشریات حتما 
قائم به یارانه باشند؛ ما داریم جواز کسب 
کرد: »آگهی  تصریح  می دهیم«. شمسایی 
دولتی در دست ما امانت است و باید حسن 
امانتداری را به جا بیاوریم و باید به رسانه ای 
یارانه بدهیم که بیشترین بازدهی را داشته 
باشد ضمن اینکه مشکالت ما زیاد است و 

مسائل حاکمیتی را نیز باید دید«.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم عنصر 
مخاطب را کنار بگذاریم، رسانه ما متقاضی 
نخواهد داشت و باید به این مسئله توجه 
تعرفه ها  افزایش  دنبال  »به  گفت:  کرد، 
هستیم و داریم بستۀ حمایتی از رسانه ها 
را تدوین می کنیم تا به تصویب هیات دولت 
برسانیم«. شمسایی با تاکید بر اینکه نگاه به 

رسانه های استانی و محلی تکلیف ماست، 
افزود: »دنیا در بحث حرفه ای دارد به سمت 

تخصص گرایی می رود«.
معاون استاندار کرمان و رئیس شورای 
اطالع رسانی استان کرمان نیز در این جلسه 
با اشاره به اهمیت جهاد تبیین اظهار کرد: 
»در طرح جراحی اقتصادی و مردمی سازی 
یارانه ها اتفاقاتی در برخی استان ها افتاد، اما 
رسانه ها  که  همکاری  با  کرمان  استان  در 
موضوع  استان،  وضعیت  و  داشتند  ما  با 
مدیریت شد و این را مدیون همۀ اصحاب 

رسانه هستیم که از همه تشکر می کنیم«.
رحمان جاللی افزود: »در دورۀ بیماری 
آگاه سازی،  در  رسانه  اصحاب  نیز  کرونا 
اقناع سازی و رعایت پروتکل های بهداشتی 

روزانه به ما کمک کردند و یار ما بودند«. 

دادستان کرمان خبر داد
رفع تصرف ۳۵ هکتار اراضی 

حاشیۀ شهر کرمان 
سه  »در  گفت:  کرمان  دادستان  جامعه:  گروه 
از اراضی ملی و  ماهۀ نخست امسال ۳۵.۶۷ هکتار 
کشاورزی واقع در پالک اراضی اهلل آباد و نیز اراضی 

حاشیۀ شهر کرمان رفع تصرف شده است«.
دادخدا ساالری افزود: »از این میزان اراضی تغییر 
شهر  حاشیۀ  در  هکتار   ۲۶.۵ شده،  داده  کاربری 

کرمان و متعلق به جهاد کشاورزی بوده است«.
وی بیان کرد: »۹.۱۷ هکتار از اراضی کشاورزی 
رفع تصرف شده نیز مربوط به پالک ۲۹۷۵ و متعلق 

به شهرداری بوده است«.
دادگستری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کاربری  تغییر  از  جلوگیری  ساالری  کرمان،  استان 
غیرقانونی اراضی کشاورزی و مقابله با حاشیه نشینی 
و زمین  خواری را از اولویت های دادستانی کرمان بیان 
کرد و ادامه داد: »با توجه به دستورات ریاست قوه 
قضاییه مبنی بر صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، 
اراضی ملی و محیط زیست، این دادستانی در جهت 
زیست  محیط  و  ملی  منابع  از  صیانت  و  حفاظت 
اقدامات مذکور را به صورت انقالبی و خارج از نوبت 

انجام داده است«.
تاکید  قضاییه  قوه  »ریاست  کرد:  اظهار  وی 
از  صیانت  و  حفاظت  امر  در  چنانچه  که  داشته اند 
اهتمام  زیست  و محیط  ملی  اراضی  منابع طبیعی، 
با بسیاری  امروز  و تالش بیشتری مصروف می شد، 
از مسائل و مشکالت نظیر فرسایش خاک و زمین 
در  مذکور  اقدامات  و  نبودیم  مواجه  خشکسالی  و 
مسئوالن  حساس سازی  و  مسئول سازی  راستای 

مربوطه انجام شده است«.
حفظ  در  ذی مدخل  سازمان های  تالش  از  وی 
کاربری اراضی و  جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری 
اراضی کشاورزی از جمله شهرداری، جهاد کشاورزی، 
منابع طبیعی و آبخیزداری و نیروی انتظامی تقدیر 
نیز ۱۶ هکتار  یادآور شد: »در سال گذشته  و  کرد 
رفع  کرمان  شهر  حاشیۀ  در  واقع  کشاورزی  اراضی 

تصرف شده است«. 

مدیرعامل شهرهای جدید اعالم کرد
مهلت یک ماهه برای 

استعالمات زمین نهضت مسکن
گروه اقتصاد: مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید گفت: »دستگاه هایی مثل محیط زیست، جهاد 
مرجع  فرهنگی،  میراث  و  منابع طبیعی  کشاورزی، 
اراضی  الحاق  درخصوص  استعالمات  به  پاسخگویی 
جعفری  علیرضا  هستند«.  مسکن  ملی  نهضت  به 
افزود: »بنا به دستور ریاست جمهوری اگر تا یک ماه 
پاسخ استعالمات از سوی این دستگاه ها داده نشود 
مراحل صدور پروانه و اجرای پروژه ها در اراضی مورد 
نظر آغاز می شود«. به گزارش ایسنا، وی ۲۲ تیرماه 
اظهار کرد: »برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در 
بعضی از شهرهای جدید با کمبود زمین مواجهیم. 
این مساله در پردیس، اندیشه، هشتگرد، گلبهار، پرند 
شهرهای  »در  گفت:  جعفری  دارد«.  وجود  صدرا  و 
اراضی  برخی  و  گرفته  پیگیری هایی صورت  مذکور 

برای الحاق به این شهرها شناسایی شده است«. 

کاهش تقاضا در بازار گوشت؛
عرضۀ دام نسبت به تقاضا
۱۱ برابر افزایش یافت

دام  تامین کنندگان  شورای  رئیس  اقتصاد:  گروه 
کشور گفت: »علیرغم فراوانی گوشت و دام زنده، اما 
تقاضای چندانی در بازار نیست و بنا بر آمار، عرضۀ 
دام نسبت به تقاضا ۱۱ برابر افزایش پیدا کرده است«.

منصور پوریان افزود: »در شرایط کنونی گوشت 
بازار عرضه می شود که تناسبی  با قیمت باالیی در 
با نرخ دام زنده ندارد و همواره به سبب مازاد دام،  
افزایش مجدد قیمت گوشت در دستور کار نیست 

چراکه با قیمت های فعلی تقاضایی در بازار نیست«.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سراسری، وی 
ادامه داد: »با وجود افزایش ۱۱ برابری دام نسبت به 
تقاضا، دامدار چاره ای جز عرضه به بازار ندارد«. طبق 
گفتۀ اتحادیه دام سبک، ۶ میلیون راس دام مازاد در 
کشور وجود دارد که خشکسالی و افت تولید علوفه 

در مرتع، مشکالت دامداران را تشدید کرده است. 

معاون استاندار کرمان:
کنسرت  در شهرهای قرمز 

برگزار نشود
ستاد  در  کرمان  استاندار  جانشین  جامعه:  گروه 
کرونایی  رنگ بندی  وضعیت  کرونا،  با  مقابله  استانی 
شهرستان های استان، واکسیناسیون و مدیریت هوشمند 
و  کرد  اعالم  کرونایی  محدودیت های  اعمال  مبنای  را 
محدودیت های  اعمال  آیتم،  این سه  اساس  »بر  گفت: 
کرونایی در دستور کار بوده، لذا در حوزۀ شهرهای قرمز 

و نارنجی، مبنای ما واکسیناسیون کامل است«.
تمامی  »کارکنان  کرد:  تاکید  جاللی  رحمان 
باید  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  در  استان  دستگاه های 
واکسیناسیون کامل را انجام دهند و این موضوع نیز باید 

توسط حراست  ادارات رصد و دنبال شود«.
وی همچنین با اشاره به شرایط دورکاری کارمندان 
در شهرهای قرمز استان، یادآور شد: »مادرانی که فرزند 
زیر ۶ سال داشته و همچنین کارمندان باالی ۶۰ سال 
با  شهرستان هایی  در  زمینه ای،  بیماری  دارای  یا  و 
وضعیت قرمز، شامل دورکاری خواهند شد و همچنین 
حداکثر زمان برگزاری جلسات به مدت ۹۰ دقیقه و با 
کلیۀ  و  بود  فضای سربسته خواهد  در  حداقل ظرفیت 

ماموریت های غیرضروری نیز باید حذف شود«.
بر  تاکید  با  استاندار کرمان  امنیتی  معاون سیاسی، 
نظارت مداوم بر اصناف و رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای  »ایران من«  از سامانۀ    QR افزود: »دریافت کد 
تمامی اصناف الزامی بوده ضمن آن که برگزاری مراسم و 
جشن های مذهبی پیش رو، حداکثر در مدت زمان ۹۰ 
دقیقه  و در شهرهای قرمز با ۳۰ درصد ظرفیت مکان در 
فضای بسته و در شهرهای نارنجی با ۵۰ درصد ظرفیت 
مکانی مجوز برگزاری خواهند داشت و اجرای کنسرت ها 
در شهرستان های قرمز نیز تا اطالع ثانوی و بهبود شرایط 

کرونایی، کنسل خواهد بود«.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، وی 
با  کرمان  استان  کرونای  با  مقابله  ستاد  در  تیرماه   ۲۵
اشاره به سفرهای زیارتی، بیان کرد: »با توجه به سویۀ 
جدید بیماری کرونا و سفرهای زیارتی از عتبات عالیات 
و همچنین مکه مکرمه، باید بحث مدیریت سفرها جدی 
کنترل  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و  شود  گرفته 
برگزاری  بر  تاکید  با  وی  کنیم«.  دنبال  را  مسافرین 
به صورت مداوم در شهرستان های  جلسات ستاد کرونا 
کرونا  با  مقابله  شهرستانی  »ستادهای  گفت:  استان، 
در زمان پیک بیماری باید مدیریت و هر هفته برگزار 
را  خود  فعالیت  دوباره  سلیمانی  شهید  طرح  لذا  شود 
شود«.  برنامه ریزی  نیز  منطقه ای  نشست های  و  آغاز 
گفت:  استان  سراسر  فرمانداران  به  خطاب  جاللی 
»شهرستان هایی که در وضعیت زرد و نارنجی هستند، 
باید حساسیت باالیی نسبت به وضعیت داشته و شرایط 
قرمز  وضعیت  به  تا  شود  مدیریت  فرمانداران  توسط 
باید  زمانی  برهۀ  این  در  نظارت  لذا کمیته های  نرسند 

جدی پیگیری کرده و تعارفات را کنار بگذارند«. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم
 مطرح کرد

کرونا در شرق کرمان
 اوج گرفت

با  بم  علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس  جامعه:  گروه 
اشاره به اوج گیری کرونا در شرق استان کرمان گفت: 
و  برای حفظ سالمتی خود  است شهروندان  »ضروری 
دیگران، رعایت شیوه نامه های بهداشتی ازجمله استفاده 
در  حضور  از  پرهیز  دست ها،  شست وشوی  ماسک،  از 

تجمعات و رعایت فاصلۀ اجتماعی را جدی بگیرند«.
دکتر مازیار اویسی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع 
بیماری کرونا در شرق استان کرمان، افزود: »از مجموع 
۱۲۲ مورد تست انجام شده در تاریخ ۲۶ تیرماه در شرق 
استان کرمان، متاسفانه ۶۷ مورد مثبت بوده و ۸ مورد 

نیز در بیمارستان های این دانشگاه بستری شدند«.
بستری  های  اظهار کرد: »تعداد کل  تیرماه  وی ۲۷ 
ناشی از کرونا در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بم 
در حال حاضر ۱۲ نفر است که ۹ مورد با تست مثبت و 

۳ مورد نیز مشکوک گزارش شده است«.
به گزارش ایسنا کرمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بم با تاکید به شهروندان شرق استان کرمان به منظور 
تکمیل فرآیند واکسیناسیون خاطرنشان کرد: »از مردم 
تجمیعی  پایگاه های  به  مراجعه  با  داریم  درخواست 
و  واکسن  بعدی  دوز  تزریق  به  نسبت  واکسیناسیون، 

ایمنی در مقابل کرونا ویروس اقدام کنند«. 

خبر

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی:

تست  های مثبت کرونا در استان به ۲۸ درصد رسید

بستۀ حمایت از رسانه ها در حال تدوین است
خبر


