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سخنهمشهریان:
ِ

سالم مدتی است بلواروالیت را کنده اند .پیمانکار بعد از اتمام پروژه
همه ی خاک های مانده را به جز جلوی تعاونی مسکن گل گهر جمع
آوری کردند .دلیل این تبعیض چه می باشد؟ وضعیت جوی آب های
سطحی هم که قابل مشاهده است
سخن تازه لطفا این موضوع را پیگیری کنید ما ساکنین محل از این
وضع زننده خسته شدیم

تزریق واکسن به  ۴۵سالهها در استان کرمان
گروه سنی  ۴۵تا  ۴۸ساله در استان
کرمان واکسن کرونا دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای
کرمان؛ سعید نمکی وزیر بهداشت در
نامهای به رئیسی معاون خود ضمن
قدر دانی از تالش دست اندرکاران
واکسیناسیون کرونا گفت :در مورد
گروههای هدف ،از آنجا که بخش عمده
جمعیت هدف اعالم شده واکسینه شده
اند و ثبت نام شدگان جدید نیز در دو روز
آینده تحت پوشش قرار میگیرند با توجه
به موجودی کافی اقدامات زیر انجام شود.
در استانهای سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،بوشهر ،خراسان جنوبی،

خوزستان و کرمان عالوه بر استمرار
واکسیناسیون گروههای اعالم شده ،کل
جمعیت  ۴۵تا  ۴۸ساله نیز ثبت نام و
طبق نوبت بندی واکسینه شوند.
در همین راستا رئیس دانشگاه
علومپزشکی کرمان اعالم کرد :زمینهی
واکسیناسیون افراد باالی  ۵۰سال در
استان کرمان فراهم شده :وی گفت:
«افراد این فرصت پیش آمده را از دست
ندهند و واکسن را دریافت کنند چراکه
همهی واکسنها درصد قابل توجهی در
برابر ویروس کرونا ایمنی و مصونیت
ایجاد میکنند».
حمیدرضا رشیدینژاد ضمن دعوت

صفحه 2
تحلیل خبر

از افراد باالی  ۵۰سال در استان کرمان
برای دریافت واکسن کرونا ،بیان کرد:
«در حال حاضر  ۶۵درصد جمعیت باالی
 ۶۰سالههای استان واکسن را دریافت
کردهاند».
وی افزود« :ظرفیت تزریق واکسن در
استان فراهم شده و ما توانایی تزریق
واکسن به میزان  ۳۰هزار دوز در طول
روز را داریم».
رشیدینژاد خاطرنشان کرد« :افراد
باالی  ۵۰سال به سایت salamat.
 gov.irمراجعه کنند و مراحل ثبتنام
خود را تکمیل نمایند تا زمان و مکان
نوبت واکسن برایشان پیامک شود».

عینکی های سیرجانی امروز
میگفتند زمانی که از خانه بیرون
آمدهاند عینک خود را چند بار
پاک کردهاند زیرا گمان میکردند
از کثیفی عینک هست که آسمان
و هوا قهوهای به نظر میرسد.اما
اشتباه میکردند زیرا آسمان پر بود
از ذرات و گرد و غبار نسبتا غلیظی
که باعث احساس خفگی بود و دمای
هوا نسبت به روز گذشته گرمتر.
از ذبیحی رییس اداره هواشناسی
سیرجان پرسیدیم که علت و منشا
این گرد و غبارها چیست و قرار
هست تا چه زمانی ادامه پیدا کنند.او
اشاره کرد به پیشبینی هوای استان
کرمان در روزهای گذشته که بیانگر
وزش باد نسبتا شدید در شرق استان
بوده و این ذرات و گرد و غبارهای
غلیظ برخاسته از همان طوفان است
که آسمان نه تنها سیرجان بلکه کل
استان را درگیر کرده است و تا یک تا
دو روز آینده هم ادامه خواهد داشت.

از نگاه محیط زیست

این شرایط در حالی است که
مهرانگیز حیدریان رئیس اداره نظارت
و پایش اداره کل حفاظت از محیط
زیست استان کرمان ضمن اعالم
شاخص آالیندگی هوا در کرمان در
نزدیکی عدد  ۲۰۰و شرایط بسیار
ناسالم ،گفت :گرد و غبار یا ذرات
پی ام  ۲.۵در کرمان نزدیک به ۲۰۰
است و شرایط سالمت هوا در مرز
بسیار ناسالم قرار گرفته است.
پیش بینی هواشناسی برای ادامه توفان

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل
هواشناسی استان کرمان نیز صبح
امروز با اشاره به افزایش شاخص
آالیندگیهای هوا در این استان
توضیح مدیرکل مدیریت بحران
محمد سعیدی مدیرکل مدیریت گفت :پدیده گرد و غبار به صورت
بحران استان کرمان در این باره متناوب تا پایان هفته جاری در بیشتر
توضیح داد :بادهای  ۱۲۰روزه مناطق این استان ادامه دارد.

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
۴۲۳۳8۷88 - ۰۹۱6۴۴58۳۳5

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در اطالعیه ای از احتمال خاموشی ها در روزهای آینده
خبر داد .با توجه به افزایش دما و مصرف برق بیش از ظرفیت تولید در روزهای جاری احتمال وقوع خاموشی طبق جداول
زمانبندی وجود دارد  .هم استانی های کرمانی جهت اطالع از برنامه خاموشی های احتمالی به بخش خاموشی های سایت
اینترنتی  www.nked.co.irمراجعه نمایند.

محموله  257کیلویی حشیش به مرکز کشور نرسید

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :در پی عملیات ضربتی
پلیس شهرستان سیرجان قاچاقچیان در انتقال محموله 257
کیلویی حشیش به استان یزد و دیگر نقاط مرکزی کشور
ناکام ماندند .سردار عبدالرضا ناظری اظهار داشت:ماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان با انجام اقد
امات اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال یک محموله
سنگین مواد افیونی به مرکز کشور مطلع و پیگیر ی موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند .وی افزود :در این رابطه
ماموران هنگام پایش هدفمند محور سیرجان  -شهربابک
یک دستگاه خودروی پراید را متوقف و در بازرسی از آن 257
کیلو و  800گرم حشیش که به طرز ماهرانه ای در قسمت های مختلف آن جاساز شده بود را کشف کردند .فرمانده انتظامی
استان کرمان با اشاره به دستگیری  2متهم در این رابطه و معرفی آنان به مراجع قضایی خاطر نشان کرد :این  2قاچاقچی
قصد داشتند این محموله را به استان یزد و بخشی از آن را به دیگر نقاط مرکزی کشور منتقل کنند که به لطف خداوند
منان و در سایه جدیت و تجارب ارزشمند ماموران پلیس ناکام ماندند.

آسفالت معبر آرامستان شهر اپرزی  -نوبت اول

شهرداری پاریز در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح ،حمل و اجرای

آسفالت معبر آرامستـان شهـر پاریـز) به شماره  ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ 8 6 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایـی پاکت ها
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :روز چهارشنبه تاریخ  1400/05/06می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  10:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  10:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/31

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10:00روز دوشنبه تاریخ 1400/06/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

تجدید مناقصه شهــرداری پـاریـز(نوبت اول)

لولـه کشی زیرکار

نق

احتمال خاموشی در کرمان طبق جدول زمانبندی در روزهای آینده

عم
فراخوان تجدید مناقصه ومی یک مرحله ای

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
دو
اقسا

سارق سابقه دار مجدد راهی زندان شد

فرمانده انتظامي سیرجان از دستگیری و زندانی شدن سارق سابقه داری که مجدد مرتکب  10فقره سرقت قطعات و
محتویات داخل خودرو در این شهرستان شده بود خبر داد و گفت :با تالش ماموران بخشی از اموال مسروقه به ارزش
 900میلیون ریال کشف و تحویل مالباختگان شد.
سرهنگ ایران نژاد درباره جزییات این خبر اینگونه عنوان کرد :در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات
داخل خودرو در سیرجان ماموران کالنتری  12با بررسي هاي ميداني و انجام اقدامات اطالعاتی یک سارق سابقه دار را
شناسایی و با هماهنگی قضایی سارق را در یکی از خیابان های شهر دستگیر و پس از بازرسی از محل سکونت نامبرده
تعدادی اموال سرقتی شامل :کامپیوتر ،رادیو وضبط ،باطری ،رینگ و تایر خودرو به ارزش 900میلیون را کشف کردند.
وی در پایان بیان داشت :سارق در مواجهه با شواهد و مدارک پليس به  10فقره سرقت در این حوزه اعتراف کرد و پس
از تشکیل پرونده در این رابطه اموال مسروقه تحویل مالباختگان و متهم نیز به مرجع قضائی معرفی شد .همچنین در
خبر دیگری وی از دستگیری یک سارق سابقه دار و یک نفر مالخر  20فقره سرقت کابل برق از منازل و اماکن در حال
ساخت ،خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد اظهار داشت :ماموران کالنتری  17مکی آباد با اشرافیت اطالعاتی خود سارق را شناسایی
و ضمن هماهنگی قضائی ،او را در منزلش دستگیر و در بازرسی از آنجا 100متر کابل برق را کشف کردند و در ادامه
متهم را برای تکمیل تحقیقات تحویل پلیس آگاهی دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان بیان داشت :این سارق که فردی سابقه دار بود در مواجهه با مدارک و مستندات
پلیس به  20فقره سرقت کابل برق از منازل و اماکن در حال ساخت شهروندان و فروش اموال سرقتی به یک نفر مالخر
اعتراف کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه تمهیدات
الزم جهت بازگشایی مدارس در استان کرمان اندیشیده شده،
گفت :آموزشی حضوری دانش آموزان اولویت اصلی آموزش و
پرورش در سال تحصیلی آینده است.
«احمد اسکندری نسب» در نشست تخصصی شورای معاونان
آموزش و پرورش استان با محوریت پروژه مهر با بیان اینکه
سنجش سالمت جسمانی و آمادگی دانش آموزان پایه اولی در
 ۴۷پایگاه در حال انجام است ،اظهار کرد :بیش از  ۶۰درصد
نوآموزان نوبت دهی شده و روند سنجش آنها توسط پایگاه های
سیار و ثابت در حال انجام است.
وی بیان کرد :ثبت نام دانش آموزان پایه های ورودی اول
ابتدایی ،اول متوسطه و دهم به صورت الکترونیکی در حال انجام
است و نیازی به حضور سایر پایه های تحصیلی جهت ثبت نام در
مدرسه نیست و روند ثبت نام به صورت خودکار توسط مدارس
انجام می شود.
اسکندری نسب با بیان اینکه ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی
به صورت الکترونیکی از طریق سامانه پادا به نشانی اینترنتی
 pada.medu.irاز  ۲۸تیر ماه سال جاری آغاز شده و در حال
انجام است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه بیش از
 ۹۰درصد دانش آموزان کالس اولی تاکنون در استان ثبت نام
شده اند ،افزود :بیش از  ۷۰درصد دانش آموزان پایه هفتم و بیش
از  ۵۰درصد دانش آموزان پایه دهم نیز تا کنون ثبت نام شده اند.
وی با بیان اینکه نتایج آزمون تیزهوشان مرداد ماه اعالم می
شود ،گفت :آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی نیز بعد از اخذ
مجوز از ستاد کرونا برگزار خواهد شد.
اسکندری نسب ضمن تاکید بر پیگیری ثبت سفارش کتب
درسی دانش آموزان توسط اولیا و مدارس ،افزود :بیش از ۸۲
درصد دانش آموزان استان تا کنون ثبت سفارش کتب درسی
شده اند.
وی تصریح کرد :تا کنون بیش از  ۸۵درصد کتاب های درسی
به شهرستان ها و مناطق استان جهت توزیع در شهریور ماه
ارسال شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت :مرحله اول نقل
و انتقاالت فرهنگیان در استان از  ۱۸اردیبهشت تا  ۳۱خرداد ماه
سال جاری انجام شد و از  ۲۶۲۱نفر متقاضی با انتقالی  ۶۳۲نفر
موافقت شده است.
وی در پایان با بیان اینکه تمهیدات الزم جهت بازگشایی
مدارس در استان کرمان اندیشیده شده ،گفت :آموزشی حضوری
دانش آموزان اولویت اصلی آموزش و پرورش در سال تحصیلی
آینده است.

حمیده حبیبیی اشاره به اینکه
وزش باد نسبتا شدید ،خیزش گرد و
خاک و احتمال وقوع توفان شن در
روزهای پایانی هفته در استان کرمان
دور از انتظار نیست افزود :منشا این
پدیده جوی وزش بادهای  ۱۲۰روزه
سیستان و بلوچستان است .وی با
بیان اینکه در شرق و جنوب کرمان
شدت وزش باد نسبت به سایر مناطق
این استان بیشتر است اظهار داشت:
وزش باد نسبتا شدید در این مناطق
سبب کاهش دید افقی و افزایش
ی شود.
غلظت ریزگردها م 
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل
هواشناسی استان کرمان خاطرنشان
کرد :طی روزهای آینده تغییرات
دمایی زیادی در این استان محسوس
نیست.
حبیبی با اشاره به اینکه تمام
افراد جامعه حتیالمقدور از
حضور غیرضروری در فضاهای باز
خودداری کنند توصیه کرد :کودکان،
افرادسالمند ،زنان باردار و همچنین
افراد دارای بیماریهای زمینهای
قلبی و ریوی از حضور در اماکن و
فضاهای باز خودداری کنند.

خبر

شماره 656
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اخبار

تمهیدات الزم جهت بازگشایی مدارس
در استان کرمان اندیشیده شده

ابری از خاک استان کرمان را درآغوش کشید
سیستان و توفان شن برای برخی
مناطق استان بویژه شرق استان
پیش بینی شده بود اما جهت بادها
یکباره تغییر کرد و شرق به غرب
شد و مناطق دیگری هم دربر گرفت
که این تغییر جهت قابل پیش بینی
نبوده است.
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سخنهمشهریان:
ِ

اینجا خیابان ارشاد یا همان خیابان ام.آر.آی حکیم است.
توی این خیابان اثری از سطل آشغال یا گاری حمل زباله نیست و ملت زباله هاشون را
همینجور کنار این دیواری که عکس فرستادم رها میکنن و بعدش توسط سگ ها پخش
خیابان می شوند .اون هم خیابانی که خیلی از همشهری ها و حتی از دیگر شهرها برای
گرفتن ام.آر .آی از اینجا عبور میکنن و شاهکار مدیریت پسماند شهرداری را تماشا میکنن
و درود می فرستن .حاال اگر دوست داشتین کمتر درود بخورین زودتر گاری حمل زباله ای
برای این خیابان تدارک ببینید

الف -آدرس :استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،شهر پاریز ،بــلوار جمهوری ،دبیرخانه شهـــرداری پاریــــز
کسب اطالعات بیشتر - 09023457026:دفتر فنی شهرداری پاریز

تلفن 034 - 42393211

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دکتــر سعدالـه صمدی

عم
روابط ومی شهرداری اپرزی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

پروتز چانه و گونه

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - ۳۲658۳۱6 :

