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گروه جامعه: پس از گذشت حدود چهار 
از  کرونایی،  محدودیت های  کاهش  از  ماه 
روند  کرونا  دیگر،  بار  تیرماه،  آخر  هفتۀ 
افزایشی را آغاز کرده تا آنجا که از ابتدای 
هفتۀ جاری )شنبه هفتم مردادماه( تا روز 
در  و  نفر  کرمان 278  استان  در  دوشنبه 
بیماری،  به  ابتال  از  بعد  نفر  کشور 5040 
روند  شده اند.  بستری  بیمارستان ها  در 
مرگ ومیرهای کرونا در کشور نیز افزایشی 

است.
که  آن طور  کرمان،  استان  در  البته 
کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  سرپرست 
در  شرایط  داد،  گزارش  دوشنبه  شامگاه 
است.  بهتر  قبلی  پیک های  با  مقایسه 
دکتر مهدی احمدی نژاد در این باره گفت: 
»باالترین میزان بستری طی یک هفته در 
استان کرمان در سویۀ اومیکرون با ۱0۹۹ 
نفر، در دلتا با ۱7۹۶ نفر و در آلفا با ۱۱۱2 
نفر بود و اکنون در باالترین پیک 7۹۶ نفر 

بستری داشته ایم«.
خیز جدید بیماری که از اسفندماه ۹8 
با  افتاده،  اتفاق  بار  هفتمین  برای  تاکنون 
یکی از ویروس های جهش یافتۀ اومیکرون 
است که آن را با نام علمی B.A.5 معرفی 
قدرت  ویروس  این  مهم  ویژگی  کرده اند. 
به  است  دیگران  به  سرایت  در  آن  باالی 
گونه ای که اگر یک نفر به آن آلوده باشد و 
مراقبت های الزم را انجام ندهد، به راحتی 

می تواند ۱8 نفر دیگر را نیز بیمار کند.
شد  باعث  باال  سرایت پذیری  همین 
و  مبتالیان  شمار  کوتاهی،  مدت  در  تا 
جدید  نقشۀ  یابد.  افزایش  بستری شدگان 
رنگ بندی کرونا که روز شنبه منتشر شد 
نیز این افزایش را به خوبی نشان می دهد 
قرمز  وضعیت  با  شهرهای  تعداد  که  چرا 
مورد   57 از  کشور  در  پرخطر(  )بسیار 
افزایش  شهر   ۱20 به  گذشته،  هفتۀ  در 
یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت 
نارنجی )پرخطر( از 8۶ مورد به ۱۱2 شهر 
وضعیت  با  شهرهای  تعداد  یافت.  افزایش 
به ۱۶۶  از ۱۹۹مورد  )نسبتا پرخطر(  زرد 
و تعداد شهرهای با وضعیت آبی که بهترین 
شرایط کرونایی است، از ۱0۶ مورد به 50 

شهر رسید.
شهر   ۱20 آمار،  این  مطابق  واقع،  در 
وضعیت  در  شهر  قرمز، ۱۱2  وضعیت  در 
نارنجی، ۱۶۶ شهر در وضعیت زرد و تنها 
قرار  کرونایی  آبی  وضعیت  در  شهر   50

دارند.
در استان کرمان هم که خیلی زودتر از 
بسیاری مناطق دیگر کشور پیک هفتم را 
آغاز کرد، بر اساس آخرین نقشۀ رنگ بندی 
توسط  مردادماه  هشتم  که  کشور  رسمی 
وزارت بهداشت منتشر شد، رنگ کرونایی 
۱3 شهر قرمز، شش شهر نارنجی و چهار 

شهر زرد بوده است.
در حال حاضر شهرستان های »کرمان«، 
»زرند«، »کوهبنان«، »راور«، »شهربابک«، 
»بافت«،  »بردسیر«،  »سیرجان«، 
»ارزوئیه«، »جیرفت«، »نرماشیر«، »رودبار 
جنوب« و »منوجان« در وضعیت قرمز قرار 

دارند.
شهرستان های  کرونایی  رنگ 
»عنبرآباد«،  »بم«،  »رابر«،  »رفسنجان«، 
»کهنوج« و »قلعه گنج« نارنجی اعالم شده 

است.
»انار«،  شهرهای  کرونایی  وضعیت 

»فهرج«، »ریگان« و »فاریاب« زرد است.
و  »ارزوئیه«  »راور«،  شهرستان های 
»رودبار جنوب« که تا هفتۀ گذشته جزو 
با  داشتند،  قرار  کرونایی  نارنجی  مناطق 
افزایش تعداد مبتالیان و بستری شدگان در 

وضعیت قرمز قرار گرفته اند.
هفتۀ  تا  که  نیز  »نرماشیر«  شهرستان  
گذشته جزو مناطق زرد رنگ کرونایی قرار 

داشت به وضعیت قرمز درآمد.
»رفسنجان«  شهرستان  کرونایی  رنگ 
نیز با افزایش روند ابتال و بستری مبتالیان 

کرونا از زرد به نارنجی تغییر کرده است.
»بم«،  »رابر«،  شهرستان های 
بهبود  با  اما  »قلعه گنج«  و  »عنبرآباد« 
جزو  قرمز،  وضعیت  از  خروج  با  شرایط 

مناطق نارنجی قرار دارند.
مردادماه،   ۱0 دوشنبه  شامگاه 
کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  سرپرست 
»در  گفت:  تلویزیونی  زندۀ  برنامۀ  یک  در 
سویۀ جدید بیماری کرونا تعداد زیادی از 
تست های مثبت، کودکان هستند که عالئم 

سرماخوردگی دارند و ناقل هستند«.
افزود:  احمدی نژاد  ایسنا،  از  نقل  به 
نداریم  سرماخوردگی  حاضر  حال  »در 
جمله  از  عالئمی  کوچک ترین  هرکس  و 
گلو،  سوزش  درد،  بدن  ضعف،  بی حالی، 
آبریزش چشم، کاهش شنوایی و ... داشت، 
به کرونا مبتال شده است و باید به پزشک 
مراجعه  کرونا  مخصوص  کلینیک های  و 

کند«.
آنچه  که  دارند  اتفاق نظر  متخصصان 
حمالت  بر  انسان  نسبی  پیروزی  باعث 
ُکشندۀ کرونا شده، تزریق واکسن است و 
به همین دلیل تاکید دارند واکسیناسیون 

جدی گرفته شود.
در  اینکه  بر  تاکید  با  نیز  احمدی نژاد 
واکسیناسیون  باال  به  سال  پنج  کودکان 
بشکنیم،  را  انتقال  سیکل  تا  بشود  انجام 
استان  در  حاضر  حال  »در  کرد:  اظهار 
 ۹۱ اول  دوز  واکسیناسیون  آمار  کرمان 
سوم  دوز  و  درصد   8۱ دوم  دوز  درصد، 
55 درصد است و نزدیک به 50 هزار نفر 
دریافت  را  کرونا  واکسن  چهارم  دوز  هم 

کرده اند«.
در  واکسیناسیون  وضعیت  دربارۀ 
استان تا ۱۱ مردادماه، سخنگوی دانشگاه 
 45 »تاکنون  گفت:  کرمان  علوم پزشکی 
نوبت  کرمان  استان  در  نفر   52 و  هزار 

چهارم واکسن کرونا را تزریق کرده اند«.
سعید صحبتی دربارۀ آخرین وضعیت 
باالی  جمعیت  تزریق شدۀ  واکسن های 
۱2 سال در استان نیز بیان کرد: »تا دهم 
مردادماه، دو میلیون و 34۹ هزار و 7۱ نفر 
نوبت اول، دو میلیون و 82 هزار و ۱۹8 نفر 
نوبت  نفر  و ۱8۹  هزار  و ۹04  دوم  نوبت 
را  کرونا  واکسن  کرمان  استان  در  سوم 

دریافت کرده اند«.
به نقل از ایسنا کرمان، وی تاکید کرد: 
»کسانی که نوبت اول، دوم و سوم واکسن 
را دریافت کرده اند و شش ماه از نوبت سوم 
را  چهارم  نوبت  باید  است،  گذشته  آن ها 
دریافت کنند«. صحبتی خاطرنشان کرد: 
نوبت  هر  در  شرایط  واجدین  »همچنین 
دریافت  زمان  از  ماه  شش  که  واکسن 

نوبت  باید  است،  گذشته  آن ها  واکسن 
یادآور خود را دریافت کنند«.

واکسن،  تزریق  دستاوردهای  جمله  از 
کاهش فوتی های کرونا بوده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
آمار  در  »تفاوت  کرد:  اذعان  این باره  در 
فوتی ها به این دلیل است که اغلب کسانی 
که مبتال و بستری می شوند، واکسن زده اند 
و سطح ایمنی قابل قبول است و بیمار بعد 
از سه روز بستری ترخیص می شود. ضمن 
اینکه ما و همکارانمان اکنون آمادگی داریم 

و شرایط بدی نداریم«.
باالی  آمار  به  اشاره  با  احمدی نژاد 
قبل،  سویه های  در  کرونایی  مرگ ومیر 
افزود: »در زمان آلفا هیچ درمان واضحی 
شناخته نشده بود و سعی و خطا بود. در 
پیک دلتا بسیاری از درمان ها شناخته شده 
بود، ضمن اینکه در سویۀ آلفا سطح ایمنی 

هم افزایش یافت«.
در حالی که تصور عامۀ مردم این بود 
سویۀ  با  اومیکرون  شده،  تمام  کرونا  که 
جدید خود بار دیگر ارادۀ خود را برای بقا 

به انسان نشان داد.
بیماری  به  ابتال  آمار  افزایش  روند 
و  کشور   228 در  تاکنون  که  کووید-۱۹ 
دارد  ادامه  یافته،  شیوع  جهان  در  منطقه 
قربانی  دنیا  در  همچنان  بیماری  این  و 

می گیرد.
 بنا بر جدیدترین آمار رسمی همه گیری 
کرونا، مجموع مبتالیان به این بیماری در 
 583 به  ۱۱مردادماه  سه شنبه  تا  جهان 
میلیون و ۱85 هزار و ۱07 نفر رسیده و 
 ۱2۱ و  هزار   422 و  میلیون  شش  مرگ 

بیمار کووید نیز تأیید شده است.
تازه ترین  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
کرونا،  پاندمی  جهانی  جدول  در  داده ها 
آمریکا با بیش از ۹3.2 میلیون مبتال و یک 
میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد 
مبتال  میلیون  از 44  بیش  آمار  با  هند  و 
جای  جهانی  دوم  رتبۀ  در  آمریکا  از  پس 

گرفته است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از 33.8 
میلیون مبتال، تا این لحظه رکورددار ابتال 
در بین کشورهای این منطقه و نیز سومین 
کشور با بیش ترین آمار بیمار کرونایی در 

جهان است.
برزیل با بیش از ۶78 هزار جان باخته 
کشور  دومین  متحده،  ایاالت  از  پس 
جهان  در  کرونا  قربانیان  تعداد  رکورددار 
محسوب می شود و پس از آن هند با بیش 
از 52۶ هزار قربانی، سومین کشور به لحاظ 
ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در 

این فهرست جهانی است.
و 400  میلیون  با مجموع هفت  ایران 
و  هزار   ۱42 و  ابتال  مورد   725 و  هزار 
در حال  بیماری،  از  ناشی  فوت  مورد   ۶0
حاضر در رتبۀ ۱7 در بین کشورهای دارای 
بیش ترین آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.

رئیس اتاق کرمان:
مهارت نیروی انسانی 

در بهبود فضای کسب وکار 
موثر است

گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان با بیان این که پایش 
فضای کسب وکار استان هر سه ماه یک بار، بر اساس 
انسانی  »نیروی  گفت:  می شود،  انجام  شاخص   28
موثرترین عامل در فضای کسب وکار در همۀ کشورها 
و از جمله کشور ماست و افزایش دانش مهارتی نیروی 
این زمینه است«. سیدمهدی  انسانی مسئلۀ مهم در 
طبیب زاده با بیان این که یکی از عوامل اصلی ُکندی 
کرد:  اظهار  است،  انسانی  نیروی  مهارت  عدم  کار، 
متوالی  سال  چند  آموزش،  بخش  در  بازرگانی  »اتاق 
رتبۀ اول را کسب کرده است و هر سازمان و نهادی 
فضای  بهبود  برای  آموزشی  دورۀ  به  می کند  فکر  که 
کسب وکار نیاز دارد، اتاق کرمان انجام می دهد«. وی 
تاکید کرد: »مسائل فرهنگی نیز در فضای کسب وکار 
طبیب زاده  کرمان،  ایسنا  گزارش  به  هستند«.  موثر 
ششم مردادماه در جلسۀ شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی استان کرمان، با اشاره به تالش برای 
حل مسائل واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی استان 
اظهار کرد: »برای حل مشکالت تامین اجتماعی تالش 
مانده  باقی  هنوز  مسائل  برخی  اما  می کنیم  زیادی 
سازمان،  هر  کارشناسان  »با  داد:  ادامه  وی  است«. 
برای حل  زیادی  نمایندگان مجلس و دولت جلسات 
مسائل می گذاریم و هر مسیری که برای بهبود فضای 
کسب وکار و رفع موانع موثر است را دنبال می کنیم و 
ادامه داد:  اتاق کرمان  نتایج خوبی گرفته ایم«. رئیس 
را  مجوزها  صدور  که  کرده ایم  تعریف  »پلت فرم هایی 
تسهیل می کند«. وی همچنین با اشاره به ترس برخی 
مدیران و فعاالن اقتصادی از دستگاه های نظارتی، اظهار 
اجرای  جز  ما  می گویند  نظارتی  »دستگاه های  کرد: 
قانون انتظاری نداریم و به نظر بنده باید جلساتی بین 
و  و دغدغه ها  برگزار  نظارتی  و سازمان های  افراد  این 
انتظارات دو طرف، مطرح شود کما این که دستگاه های 

نظارتی تاکنون کمک کرده اند«. 

با حضور مسئولین؛
ساختمان جدید شیرخوارگاه 

مادر کرمان کلنگ زنی شد
جدید  ساختمان  احداث  کلنگ  جامعه:  گروه 
کل  اداره  مدیران  حضور  با  کرمان  مادر  شیرخوارگاه 
بهزیستی، مسئولین محلی و استانی و جمعی از خیرین، 
به زمین زده شد. مدیرکل بهزیستی استان کرمان در 
این مراسم، همت و ارادۀ خیرین در تحقق اهداف خیر 
و هموار کردن مسیر رفع احتیاجات همنوعان نیازمند 
اجتماعی  »سیستم  کرد:  اظهار  و  دانست  ستودنی  را 
تاریخی  طاقت فرسای  پیچ  یک  در  کنونی  شرایط  در 
گذاشتن  سر  پشت  و  پیچ  این  از  گذر  که  دارد  قرار 
این مسیر پر تالطم، مستلزم دو اهرم و موتور فعال، 
متشکل از همت و ارادۀ قوی در کنار نیت خیر خّیرین 
و همراهی، تسهیلگری و مانع زدایی دستگاه های اجرایی 
و دولتی است تا بتوان از این گردنۀ نفس گیر به سالمت 
عبور کرد«. به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان 
کرمان، علیرضا وحیدزاده با اشاره به روند رفع معضالت 
اجتماعی در سطح جهانی، افزود: »دستگاه های دولتی 
و حکومتی در هیچ نقطه ای از جهان به تنهایی قادر به 
مقابله با این معضالت نیستند چراکه راهکارهای اداری 
نخواهند  چندانی  کاربرد  جامعه  سطح  در  دولتی  و 
همۀ  همکاری  و  همراهی  با  تنها  روند  این  و  داشت 
آحاد جامعه در کنار احساس تعلق و مسئولیت جمعی 
محقق خواهد شد و چاره ای جز تعامل سازندۀ دولت با 
بخش غیردولتی در این زمینه نخواهد بود«. وحیدزاده 
همچنین از پیگیری و اهتمام جدی اکبر نوحی خّیر 
ایشان  اجرایی  و عوامل  از کشور  کرمانی مقیم خارج 
در قالب موسسه خیریه در به ثمر نشستن این اقدام 
در شهر  اثربخش  و  ماندگار  آغاز خدمتی  و  ارزشمند 
کرمان تقدیر کرد. مدیرکل حوزۀ اجتماعی استانداری 
کرمان نیز در این مراسم بیان کرد: »با مطالعه ای کوتاه 
در تاریخ کهن این سرزمین درمی یابیم رفع حوائج و 
مشکالت مردم از طریق اقدامات خیرخواهانه در همۀ 
بین،  این  در  که  دارد  تاریخ  عمق  به  سابقه ای  ابعاد، 
احمد  است«.   دارا  را  خاصی  ویژگی  کرمان  منطقۀ 
مسائل  به  خیرین  ورود  »بی تردید  داد:  ادامه  یوسفی 
اجتماعی در این برهه از زمان در استان کرمان همچون 

گذشته سرمنشاء خیر و برکات فراوانی خواهد بود «.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی 
شورای شهر کرمان:

خط محدودۀ شهر کرمان 
اصالح می شود

پیشنهاد خروج پادگان 05 و بخشی از 
کوه های صاحب الزمان از محدوده

گروه جامعه: قرار است حدود 37 هکتار از اراضی 
جنب هوانیروز که متعلق به ارتش است )در انتهای بلوار 
رضوان و حد فاصل هوانیروز و الغدیر( به محدودۀ شهر 

کرمان اضافه شود. 
و شهرسازی شورای شهر  رئیس کمیسیون عمران 
کرمان در این باره گفت: »کرمان از جمله شهرهایی است 
که متاسفانه محدودۀ آن در سال های اخیر افزایش پیدا 
کرده و به همین دلیل، افزایش محدوده ممنوع و منوط 
بخش  از  می شود،  اضافه  آنچه  به ازای  که  شده  این  به 
دیگری از شهر کم بشود«. وی افزود: »برای اینکه این 
37 هکتار به محدودۀ شهر وارد شود، پیشنهاد این است 
از  بخشی  و  است  ارتش  به  متعلق  که  پادگان 05  که 
کوه های مسجد )شرق شهر( از محدوده خارج شود؛ البته 
شهرداری پیشنهاداتی دارد که توافقات قبلی با موسسه 
و  باشد  مدنظر  بام کرمان(  در  پروژه  اجرای  )برای  ملل 
مشکلی پیش نیاید«. وی گفت: »با این تغییرات جدید 
که مقدار کمی از آن هم در جنوب و غرب شهر و در 
محدودۀ شیشه گر است؛ حدود ۶00 هکتار از محدودۀ 
قبال ۱3  محدودۀ  که  حالی  در  و  می یابد  کاهش  شهر 
هزار هکتار بود، به ۱2 هزار و 58۶ هکتار کاهش پیدا 
می کند«. به گزارش استقامت، ایرانمنش این توضیحات 
را در نشست عمومی شورای شهر در ۱0 مردادماه داد 
و  راه  اداره  به  شهرداری  پیشنهاد  »این  کرد:  اظهار  و 
شهرسازی است و باید در کمیسیون ماده 5 و شورای 
اگرچه  کند.  را طی  قانونی خود  روال  عالی شهرسازی 
نظر  به  و  شده  انجام  اداری  تشریفات  از  زیادی  بخش 
می رسد کار در مرحلۀ پایانی باشد«. شهردار کرمان نیز 
مشکالتی  اینکه  بیان  با  این باره  در  بیش تر  توضیح  در 
اتفاقاتی  برای تدقیق محدودۀ شهر داشتیم، گفت: »با 
داریم  تاکید  می افتد،  کوه ها  و   05 پادگان  برای  که 
نرود.  زیرسوال  خصوصی  بخش  و  شهرداری  توافقات 
سعید  پذیرفته اند«.  و  کردیم  رایزنی  خصوص  این  در 
شعرباف تبریزی افزود: »حضور پادگان در داخل محدودۀ 
آن  انتقال  قانونی  پیگیری  برای  را  امکان  این  شهری 
مجموعه های  قانون،  براساس  می کرد.  فراهم  آینده  در 
پادگانی باید به خارج از شهر منتقل شوند. با این اتفاق 

اما پادگان را تقریبا تثبیت می کنیم«.
عالی  شورای  در  مصوبات  »تمام  داد:  ادامه  وی 
تاکنون  و  واگذار شده  قطعات  و حتی  اخذ  شهرسازی 

معطل مانده تا بده ـ بستان در محدوده انجام شود«.
هوانیروز حل  مسئلۀ  اتفاق،  این  »با  کرد:  بیان  وی 
می شود و قول دادند به محضی این تصمیم نهایی شود، 

ساخت وساز را شروع کنند«.
شعرباف تبریزی اضافه کرد: »تدقیق نهایی محدودۀ 

شهر کرمان در طرح جامع انجام خواهد شد«. 

آگهی دهندۀ دروغین سایت دیوار در 
کرمان دستگیر شد؛

کالهبرداری با آگهی  جعلی 
ویالی اجاره ای

گروه جامعه: فردی که با درج آگهی اجارۀ ویال در 
سایت دیوار، ویالها و منازل جعلی، که وجود فیزیکی 
با شرط  و  بازار  عرف  از  پایین تر  قیمتی  با  را  نداشتند 

پرداخت بیعانه اجاره می داد، دستگیر شد.
این خبر  اعالم  با  استان کرمان  فتای  پلیس  رئیس 
گفت: »متقاضیان ویال و منزل مسکونی پس از مشاهدۀ 
قیمت  از  با خوشحالی  و  دیوار  سایت  در  آگهی ها  این 
پایین آن، بالفاصله اقدام به واریز وجه بیعانه به حساب 
از مراجعه به  اما پس  فروشنده )کالهبردار( می کردند، 
می شدند  متوجه  ویال،  مشاهدۀ  برای  اعالم شده  نشانی 
قرار  کالهبرداری  مورد  و  بوده  جعلی  آگهی ها  این  که 
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به  گرفته اند«. 
مراقب  »شهروندان  کرد:  تاکید  رضایی  محمدرضا 
باشند برای انجام هر نوع معامله از طریق سایت دیوار 
طریق  از  کاال  نوع  هر  خرید  و  مشابه  سایت های  و 
فروشگاه های اینترنتی، حتما پس از دریافت و مشاهدۀ 
کاال و بررسی کیفیت آن، اقدام به واریز وجه کنند و از 
واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه خودداری کنند«. 

خبر گزارشی از آخرین وضعیت کرونایی استان کرمان؛

کودکان در دام پیک هفتم کرونا 
خبر
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 در حال حاضر سرماخوردگی نداریم 
 بی حالی، بدن درد، سوزش گلو و کاهش شنوایی عالمت کروناست


