
گفت:   کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
حضور کادر اداری مدارس در مناطق قرمز و نارنجی 
به منظور کنترل کیفیت آموزش در مدرسه ضروری 

است.
کمیته  رئیس  اعالم  براساس  کرد:  عنوان  وی 
مدیریت  ملی  ستاد  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی، 
بیماری کرونا، حضور کادر اداری مدارس در مناطق 
آموزش،  کیفیت  کنترل  منظور  به  نارنجی  و  قرمز 
حداکثر با سه نفر در مدرسه ضروری است. او  افزود: 

افرادی  و  معاونان  مدیر،  شامل  مدارس  اداری  کادر 
وضعیت  در  ادارات  سایر  مانند  ندارند،  تدریس  که 
باید در مدارس  یعنی  حداقل یک سوم  قرمز است؛ 
حاضر باشند و تعطیلی کامل در این دستگاه وجود 

ندارد.
دانش  آموزش  اینکه  بیان  با  نسب  اسکندری 
آموزان در شرایط کنونی به صورت مجازی و توزیع 
بسته های آموزشی در مناطق قرمز پیگیری می شود، 
ستادی  حوزه های  بین  واسطه  مدرسه  کرد:  تاکید 

آموزش و پرورش با والدین، دانش آموزان و معلمان 
پیگیری  زیرا  شود؛  نباید حذف  واسطه  این  و  است 
انکار  ضرورتی  کنونی،  شرایط  در  مجازی  آموزش 
یادگیری  و  یاددهی  فرآیند  تسهیل  برای  ناپذیر 
آموزان  دانش  یادگیری  فرآیند  بررسی  بر  او  است. 
برگزاری  کرد:  بیان  و  تاکید  کرونا  بوم  زیست  در 
هر  به  که  آموزانی  دانش  برای  جبرانی  کالس های 
اند،  آن ها دچار مشکل شده   یادگیری  روند  دلیلی 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  است.  ضروری 

نوبت  امتحانات  برگزاری  نحوه  خصوص  در  کرمان 
پایه های  امتحانات  گفت:  نیز  آموزان  دانش  خرداد 
ایثارگران  جهشی،  آزاد،  داوطلبان  دوازدهم،  نهم، 
به صورت حضوری  در خرداد ۱۴۰۰  بزرگساالن،  و 

برگزار می شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: در 
سایر پایه ها و دروس غیرفنی و پایه فنی، مسئولیت 
ارزشیابی دروس، بر عهده مدیر مدرسه و بر اساس 

تصمیم شورای مدرسه خواهد بود.

سنگ  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
آهن گهر زمین در سالی که با عنوان »تولید، مانع زدایی ها، 
تن   ۴۲۵۰۰۰ تولید  رکورد  ثبت  گرفته  نام  پشتیبانی ها« 
از  شده  ثبت  عدد  بیشترین  که  فروردین ماه  در  کنسانتره 
ابتدای بهره برداری خطوط کنسانتره است. این رکوردشکنی 
از  بسیاری  کرونا،  و  تحریم ها  که  داده  رخ  شرایطی  در 
فعالیت های اقتصادی را در کشور با محدودیت های گسترده 
مواجه کرده است اما با وجود همه  تنگناها، با تالش شبانه 

روزی موفق به دستیابی به این رکورد جدید شدیم.
کارخانجات  اصلی  خوراک  تامین  یعنی  کنسانتره  تولید 
و  مسکن  رونق  و  ساختمانی  آهن آالت  یعنی  فوالد، 
یعنی  کارخانجات خودروسازی،  اولیه   مواد  یعنی  پل سازی، 
فراهم شدن امکان فعالیت صدها کارخانه ی کوچک و بزرگ 
تولید لوازم خانگی، یعنی گردش چرخ اقتصادی در کشو و 
نظامی که می خواستند با تحریم، چهل سالگی تاسیس خود 

مسیر  در  تدبیر،  و  استقامت  و  اقتدار  با  اینک،  و  نبیند  را 
شکوفایی پیش می رود.

را  مهم  موفقیت  این  گهرزمین،  مدیره  هییت  و  مدیرعامل 
با تالش و فعالیت خود  خدمت خانواده بزرگ گهرزمین که 
که شرکت را به این رکورد رساندند تبریک گفته و از آنها 
تشکر نمود. الزم به ذکر این که شرکت گهرزمین بزرگترین 
که  می باشد  خاورمیانه  و  کشور  در  روباز  اهن  معدن سنگ 
از ۶۴۳میلیون  این معدن عظیم بیش  ذخایر شناخته شده 
گل گهر  منطقه  در  که  معدن  این  است.  شده  براورد  تن 
کرده  آغاز  را  خود  کار  کارگر  ۵۰نفر  با  دارد  قرار  سیرجان 
جهادگونه  تالش  با  گذشته  سال  هفت  طی  و   اکنون  هم  و 
مجموعه کارکنان میزان اشتغال آن به باالی هفت هزار نفر 
اقتصادی  )یاور(  معین  عنوان  به  اینکه  تر  مهم  و  رسیده  
زیرساختی  خدمات  اجتماعی  مسئولیت  قالب  در  توانسته 

در راستای تولید و اشتغال پایدار را ایجاد نموده است.

رکنا: سرهنگ مهدی پورامینایی در رابطه با دستگیری 
اشراف  با  کرد:  اظهار  کرمان  در  نام خرس   به  فردی 
شهرستان  عمومی  امنیت  پایگاه  ماموران  اطالعاتی 
با جرایم  دار  سابقه  اوباش  و  اراذل  از  نفر  یک  کرمان 
متعدد از جمله ایجاد رعب و وحشت، عربده کشی، نزاع 
و درگیری، تهدید به قتل، آدم ربایی، ایجاد مزاحمت 
برای نوامیس، قدرت نمایی با سالح در فضای مجازی، 

ایراد خسارت به اموال و اخالل در نظم عمومی و آتش 
زدن یک منزل مسکونی شناسائی و دستگیری وی در 

دستور کار پلیس کرمان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این متهم به لحاظ بزرگی جثه، لقب 
خرس را برای ایجاد رعب و وحشت برای خود برگزیده 
بود، تصریح کرد: در همین راستا ماموران طی عملیاتی 
موفق شدند این متهم را حین ارتکاب جرم و در حال 

ایجاد مزاحمت برای یک خانم جوان و تهدید وی، در 
کنند.  دستگیر  کرمان  شهر  جنوبی  محالت  از  یکی 
کشف  به  اشاره  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تعدادی سالح سرد و آالت و ادوات مجرمانه از مخفیگاه 
این متهم بیان کرد: دستگیری این متهم و معرفی وی 
به دستگاه قضائی، تقدیر شهروندان از پلیس را به همراه 

داشت.

 وی با بیان اینکه امنیت و آسایش شهروندان سرلوحه 
کار پلیس است، بیان کرد: پلیس با هر عاملی که امنیت 
و آسایش همگان را مختل کند، قاطعانه برخورد می 
هر چند  تحرک  هرگونه  توانند  می  و شهروندان  کند 
جزئی برای اخالل در نظم عمومی را به پلیس اطالع 
و  اندام  عرض  فرصت  افراد  اینگونه  اساسا  تا  دهند 

بزرگنمایی فعالیت های مجرمانه خود را پیدا نکنند.

از  کشور،  در  کرونا  رنگ بندی  جدید  نقشه ی 
رنگ  این  در  شد  منتشر  بهداشت  وزارت  سوی 
در  کرمان  استان  های  شهرستان  از  برخی  بندی 
در  گرفته اند  قرار  نارنجی  و  قرمز  زرد،  وضعیت 
پر  قرمز  رنگ  با  سیرجان  شهرستان  میان  این 
به  نسبت  بدتری  بسیار  وضعیت  )زرشکی(  رنگ 
سخنگوی  پور؛  موقری  دکتر  دارد.  قبل  روزهای 

ستاد کرونا  سیرجان به خبرنگار سخن تازه گفت: 
زرشکی  به  قرمز  از  سیرجان  وضعیت      متاسفانه 
تغییر یافت  وی در ادامه اضافه کرد: براساس آمار 
غربال  مراکز  توسط  شده  اعالم  مثبت  های  تست 
در  بستری  مبتالیان  و  سیرجان  در  کرونا  گری 
امام  و  غرضی  دکتر  های  بیمارستان  های  بخش 
توسط  قرنطینه  مبتالیان  و  سیرجان  در  )ع(  رضا 

پزشکان متخصص عفونی در منازل، این شهرستان 
از وضعیت قرمز به زرشکی تغییر رنگ داده است. 
از  خود  های  صحبت  ادامه  در  پور  موقری  دکتر 
مهمانی ها  و  تجمعات  از  خواست  همشهریان 
خودداری نموده و جهت حضور در اماکن عمومی 
و  نموده  رعایت  را  زدن  بهداشتی  های  پروتکل 

توصیه اکید به زدن ماسک نموده است.

 مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:
حضور کادر اداری مدارس در مناطق قرمز و نارنجی در مدرسه ضروری است

گهر زمین باز هم رکورد شکست 
تولید 425000 ُتن کنسانتره در فروردین ماه امسال

یک نفر از اراذل و اوباش سابقه دار کرمان ملقب به "خرس"  دستگیر شد 

وضعیت بیماری کرونا در سیرجان فراتر از قرمز؛

سیـرجان زرشـکی شـد   عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
باعث شیوع انفجاری کرونا می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  با اشاره به آخرین وضعیت شیوع 
ویروس کرونا در استان کرمان اظهار داشت: متأسفانه وضعیت استان خوب نیست، 
شرایط خوبی را تجربه نمی کنیم و ظرف هفته گذشته و این هفته شاهد افزایش 

موارد بستری کرونا د بیمارستان ها با یک شیب تند هستیم.
وی با بیان اینکه ظرف هفته گذشته با یک شیب تند بیمارستان های ما ظرف 
چند روز به حد اشباع رسیدند و آمار بیماران ما در اوایل فروردین ماه از 7۰ تا 
8۰ نفر بیمار در اوایل فروردین ماه به آمار حدود ۴5۰ بیمار در روز در این هفته 

رسیدیم.
وی با اشاره به اینکه روزانه موارد جدید ابتال و بستری های کرونایی در استان 
با یک شیب تند در حال افزایش است اما هنوز با کمبود تخت های بیمارستانی و 
فضاهای درمانی مواجه نشدیم تصریح کرد: اگر بیماری با همین روند افزایشی ادامه 

پیدا کند احتمال اینکه در هفته آینده با چالش مواجه شویم وجود دارد.
 مهدی شفیعی بیان کرد: امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده، رعایت پروتکل ها از 
سوی مردم و اعمال محدودیت های ترافیکی و اصناف کمک کننده باشد، شیب ابتال 
به کرونا در استان کندتر و مالیم تر شده و بتوانیم موج چهارم کرونا در استان را با 

کمترین عارضه و تلفات پشت سر بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه موج های دوم و سوم کرونا در استان بزرگ بودند و هر موج 
بین یک تا دو هفته و گاهی بیشتر طول می کشید گفت: موج های گذشته با شیب 
مالیم آغاز و در ادامه در دو تا سه هفته به اوج رسیده و پس از آن حالت ثابت پیدا 
کرده و در ادامه رونده کاهشی پیدا کردند و در مجموع بین یک تا دو ماه طول 

می کشید.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه موج جدید کرونا به 
موج های قبلی متفاوت بوده و ظرف کمتر از یک هفته با شیب تند به اوج رسیده و 
هر روز تعداد بیماران ما ۱.5 تا 2 برابر با سیر تصاعدی و بسیار شدید افزایش یافت 
افزود: در این موج ظرف کمتر یک هفته شاهد تعداد زیادی از بیماران بودیم که 
این ماهیت کرونای انگلیسی است که با یک سرعت و شدت باال می توان جمعیت 
حساس را درگیر کند. شفیعی با اشاره به اینکه چند  عامل باعث ایجاد و تشدید موج 
چهارم کرونا شد بیان کرد: شلوغی پایان سال، خریدهای شب عید  و شلوغی بازار 
در روزهای پایانی اسفندماه، برداشته شدن محدویت های سفر، دورهمی ها و دید و 
بازدیدهای نوروزی، برگزاری مراسمات عروسی در هفته اول فروردین ماه در شهرها 
آبی با حداکثر ظرفیت سالن ها، عدم رعایت پروتکل ها، عادی انگاری و برداشته شدن 

ماسک ها از مهمترین عوامل شیوع کرونا است.
وی با بیان اینکه رعایت پروتکل ها در روزهای پایان سال در استان به زیر 6۰ 
درصد رسید در حالی که در اوایل اسفندماه به 95 درصد رسیده بود عنوان کرد: 
االن رعایت پروتکل ها در سطح جامعه به حدود 75 درصد رسیده و این مسئله 

باعث می شود که زنجیره انتقال برقرار و بیماری به شکل انفجاری شیوع پیدا کند.
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انعکاس
سخِن همشهریان :

زحمت شما اگه امکانش هست در مورد طرح مسکن ملی 
گزارشی تهیه کنید.ثبت نام کردیم پول زیادمیگیرن. ۴۰ میلیون 
گرفتن دوباره گفتن صد میلیون تا دهم اردیبهشت بدین.ندین 
توسیستم میزنیم انصراف. ی ماه چجوری میشه صد میلیون 
جور کرد؟! خیلیا امیدشون برا خونه دارشدن این بود.حاال همه 

دارن انصراف میدن.

سخِن همشهریان :
فروشگاه های  این  از  بعضی  جدیدا  آقا  تازه.  سخن  مردمی  نشریه  به  سالم 
تخفیف  درصد   ۴۰ با  فالن  پنیر  مثال  که  میفرستن  پیامک  غذایی  مواد   زنجیره ای 
نزدیک  دیروز  تموم شد!!  میگن  میکنیم  مراجعه  که  بعدش  تخفیف.  درصد   ۲۵ لباسشویی  پودر 
تموم  گفت:  دوباره  کردم  مراجعه  سریع  آمد  تخفیفش  پیامک  بودم  فروشگاه ها  همین  از  یکی 
کردیم!! این روش درستی نیست که مشتری را به بهانه تخفیف بکشی داخل فروشگاه، بعدش با 
خودت فکر کنی حاال که تا اینجا اومده یه چیزی هم می خره برمیگرده. گاهی اوقات هم تاریخ 

انقضا جنس تخفیف خورده همان روز تموم میشه.مردم حواس شون به این شگردها باشه.

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره 1400/2/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » انجام مطالعات جامع ژئوتکنیك و 

پایداري شیب در معدن شماره 1 « خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسین مشاور 
لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت  نمايد.  پايه حداقل 2 در رشته های زيرمجموعه معدن واگذار  با 

اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم 

پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 

الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/2/22 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر 

مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ 1400/2/12 

مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 


