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سخِن همشهریان: انعکاس
سالم این هنر دست یکی از صدها زن سیرجانی است که شاید 
کسی آنها را نمی شناسد ومجبورند هنر دست خود را به قیمت ناچیز 
برای امرار معاش به واسطه ها و دالل ها  بفروشند. کاش یه مسئول 
دلسوز پیدا می شد و حاصل ماه ها تالش این بافندگان را مستقیم به 

دست خریدار نهایی می رساند.
#انتقادحق مردم است

 #پاسخگویی وظیفه مسئوالن

سخِن همشهریان: 
در مورد وضعیت بد جوابدهی بعضی از دکترها مزاحمتون شدم لطفا نشر دهید که شاید مسئولی بفکر باشه دیروز 
دخترم تب داشت از سایت دکتر دکتر  ساعت ۱۸  برای دکتر....... نوبت گرفتم نوبت ثبت شد و شماره پیگیری 
هم بهمون داد بعد که اومدیم مطب منشی میگه که سایت هنوز راه اندازی نشده و نوبت ندارید حاال اگه دوست 
داشتید بشینید بین مریض می فرستم داخل شاید  یک ساعت معطل بشید! سوال من اینه آیا سایتی که راه اندازی 
 نشده میتونه شماره پیگیری بده ؟یا اینکه قضیه ی دیگه ای هست لطفا پیگیری کنید ممنون از پیج خوبتون

 #انتقاد حق مردم است #پاسخگویی وظیفه مسئوالن
#  نام پزشک مذکور جهت پیگیری مسئوالن نزد سخن تازه محفوظ است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه ۹ 
به  نباید  گفت:  قرمز هستند،  وضعیت  در  کرمان  استان  شهرستان 
علت روند کاهشی کرونا اجرای پروتکل های بهداشتی کمرنگ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بصیری ظهر شنبه در جلسه 
ستاد استانی مدیریت کرونا با بیان اینکه اکنون کشور دارای ۲۴۰ 
شهرستان با وضعیت قرمز، ۱۴۴ شهرستان با وضعیت نارنجی و ۵۸ 
شهرستان با وضعیت زرد است، گفت: استان کرمان هم در رنگبندی 
کرمان،  بافت،  بم،  منوجان،  گنج،  )قلعه  دارای ۹ شهرستان  جدید 
و  قرمز  پرخطر  وضعیت  در  شهربابک(  و  زرند  سیرجان،  بردسیر، 
فاریاب، جیرفت،  کهنوج،  عنبرآباد،  نرماشیر،  )ریگان،  ۹ شهرستان 
نارنجی و ۵ شهرستان  ارزوئیه، رفسنجان و کوهبنان( در وضعیت 

)رودبار، فهرج، رابر، راور و انار( در وضعیت زرد است.
بصیری با ابراز خرسندی از اینکه شاهد روند نزولی کرونا در استان 
که  شهرستان هایی  در  مسئولین  تمام  از  باید  کرد:  اظهار  هستیم، 
وارد وضعیت زرد شده اند تشکر کنیم و تغییر وضعیت سیرجان از 
نارنجی به قرمز نشان دهنده شکننده بودن شرایط است که الزمه 

آن مراقبت بیشتر است و نباید باعث عادی انگاری شود.
وی در مورد فرم های تردد بین شهری گفت: فرم های جدید در ستاد 
ملی برای مجوز تردد بین شهری طراحی شده است که از این به 

بعد فرمانداری ها طبق فرم های جدید باید مجوز تردد صادر کنند.
با  رابطه  در  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بازگشایی داریم  بازگشایی مدارس و دانشگاه ها گفت: امسال حتماً 
ولی باید دستورالعمل ها و بستر ایمن سازی آن طبق شرایط موجود 
توسط آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و نوشته شود 
سپس ستاد ملی آن را اعالم و ابالغ کند و تاریخ دقیق این بازگشایی 

هنوز مشخص نشده است.
بصیری همچنین در رابطه با مراسم روز اربعین اظهار کرد: برگزاری 
هر  و  دارد  را  خودش  خاص  دستورالعمل های  هم  اربعین  مراسم 
دو دوز  باید حتماً  این مراسم شرکت کند  شخصی که بخواهد در 
واکسن را دریافت کرده باشد و از دوز دوم مدتی گذشته باشد تا در 

بدنش تأثیر گذاشته باشد.
افراد شرکت  برای همه  واکسن  دوز  دو  دریافت هر  داد:  ادامه  وی 
موکب  حتی  و  خدام  عادی،  افراد  شامل  اربعین  مراسم  در  کننده 

داران الزامی است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت واکسیناسیون اتباع خارجی گفت: 
اتباع خارجی چه دارای تابعیت و چه آن هایی که تابعیت ندارند باید 
واکسن بزنند و برای آنهایی که تابعیت ندارند به خاطر حفاظت از 
آنها  واکسیناسیون  اجازه  تا  مکاتبه هستیم  حال  در  مردم  سالمت 

را بگیریم.

       اخبار

    توقف فعالیت 39 دستگاه ماینر غیر مجاز در سیرجان
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از کشف 3۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز و راه اندازی شده در 
یک کارگاه متروکه خبر داد. وی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی سیرجان در پی کسب خبری مبنی بر نصب و استفاده 
غیرمجاز از تعداد زیادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یکی از شهرک های صنعتی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار 
دادند.وی افزود: در این رابطه ماموران پس از بررسی و اطمینان از موضوع، ضمن هماهنگی قضائی و به همراه نماینده اداره 

برق در بازرسی از یک کارگاه متروکه در یکی از شهرک های صنعتی اطراف شهر 3۹ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این دستگاه ها را ۸ میلیارد ریال 
برآورد کردند گفت: در ادامه اتصال این دستگاه ها به برق کارگاه توسط نماینده اداره برق قطع و در این رابطه یک متهم 

دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

۹ شهرستان استان کرمان 
در وضعیت قرمز قرار دارند

باند سارقان اماکن دولتی در سیرجان منهدم شد
سرپرست فرماندهی انتظامی سیرجان از انهدام باند سارقان اماکن دولتی و کشف ۲3 فقره سرقت در این شهرستان 
خبر داد.  سرهنگ منصور رمضان نژاد  افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ادارات و اماکن دولتی در شهر سیرجان، 
ماموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند و با بررسی صحنه های وقوع سرقت به سرنخ های خوبی دست پیدا کردند. وی ادامه 
داد: در ادامه ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی پلیسی 3 متهم دخیل در این سرقت ها که سابقه دار هم بودند را دستگیر 
کردند که پس از تکمیل تحقیقات مشخص شد به صورت باندی اقدام به سرقت از ادارات و اماکن دولتی می کرده اند. 
رمضان نژاد با اشاره به اعتراف این 3 نفر به انجام ۲3 فقره سرقت خاطرنشان کرد: در بازرسی از منزل سارقان یک دستگاه 
خودرو سرقتی متعلق به اداره اوقاف، تعدادی دوربین مداربسته متعلق به مدارس، تعدادی کولر آبی متعلق به چند واحد 
درمانی و تعدادی شیرآالت به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال کشف و سارقان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

برگ سبز به عنوان سند مالکیت خودرو
 بعد از کش و قوس های فراوان، سخنگوی نیروی انتظامی پس از مکاتبه با مجلس 
قول مجلس  از  این مشکل چند ساله  نهایی  تکلیف  و  تعیین  برای  اسالمی  شورای 
اعالم کرد: »براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو 
جمهوری اسالمی ایران مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پالک 

خودرو برعهده نیروی انتظامی است.
 بنابراین سند مالکیت خودرو صادر شده از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی رسمیت 

قانونی دارد و دیگر نیاز به ثبت سند در دفترخانه نیست«. سخنگوی نیروی انتظامی در سخنرانی خود به این نکته هم اشاره 
کرد که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند خودرو صادره از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی رسمیت دارد. 

در همین رابطه با رییس اتحادیه صنف مشاورین امالک و نمایشگاه داران اتوموبیل سیرجان تماس گرفتیم؛ احمد قلیچ 
خانی؛ رئیس اتحادیه صنف مشاورین امالک و نمایشگاداران اتومبیل سیرجان با توجه به اینکه خیلی از سوالت مردم در 
رابطه با قطعی شدن سند خودرو زیاد هست گفت: نهایتا بعد از چند سال طبق قانون کارت سبز خودور سند خود و 
محسوب می شود همین طور که دادستان کل کشور هم به صراحت اعالم کرد کارت سبزی که با تعویض پالک ازطریق 
راهنمایی و رانندگی صادر می شود حکم سندیت دارد  هیچ اجباری برای انتقال سند در محضر نیست والزامی هم نیست.  
وی گفت: از متصدیان نمایشگاه داران خودرو تقاضا دارم که مردم را در جریان این بخشنامه قراردهند  و به متعاملین   
یادآوری کنند که هزینه های اضافی را پرداخت نکنند در صورتی که محضرها از زدن وکالت خوداری کنند مردم می توانند 
به دادسرا شاکی شده و با فرد خاطی برخوود خواهد شد.  قلیچ خانی افزود: همشهریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
از این قانون توسط بنگاه داران یا معامله کنندگان مراتب را به اتحادیه صنف بنگاه داران گزارش دهند تا با برخورد الزم 

صورت گیرد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
مشروط  دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی 
و  اساتید  معلمان،  واکسیناسیون  به 

دانشجویان است.
روند  به  اشاره  با  رشیدی نژاد  حمیدرضا 
استان  در  کرونا  به  مبتالیان  کاهشی 
کرمان گفت: حدود ۲۰ درصد از بیماران 
بستری در بیمارستان ها و بیماران سرپایی 
در استان کرمان نسبت به هفته گذشته 

کاهش یافته است.
تعداد  افزایش  با  رابطه  نژاد  رشیدی 
واکسن های موجود اظهار کرد: روز گذشته 
تعداد قابل توجهی واکسن وارد استان شد 
واکسیناسیون  مراکز  تعداد  افزایش  با  و 
بر  هم  باز  کشور  وزارت  که  امیدواریم 
سهمیه استان بیافزاید. وی با بیان اینکه 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها مشروط به 
واکسیناسیون معلم ها، اساتید و دانشجویان 

درصد   ۸۰ از  بیش  تقریباً  گفت:  است 
فرهنگیان واکسینه شده اند و تا پایان این 
هفته این واکسیناسیون را تکمیل خواهیم 
برسیم.  درصد   ۱۰۰ نزدیکی  به  تا  کرد 
با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تاکید بر افزایش سرعت واکسیناسیون در 
استان گفت: با افزودن یک مرکز دیگر به 
افزایش  همچنین  و  واکسیناسیون  مراکز 
افزایش  در حال  مراکز  این  کاری  ساعت 
سرعت واکسیناسیون هستیم چون هرچه 
سرعت ما بیشتر باشد واکسن بیشتری به 
ما اختصاص خواهند داد. معاون آموزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره 
مدرسه  کادر  و  معلمان  واکسیناسیون 
با  معلمان  واکسیناسیون  اول  دز  گفت: 
همکاری وزارت بهداشت تمام و تزریق دز 
دوم هم آغاز شده است. با افزایش سرعت 
از  بسیاری  در  امیدواریم  واکسیناسیون 

مناطق تا پایان شهریورماه به نتیجه قابل 
قبولی دست یابیم. وی بیان کرد: با توجه 
به فاصله دز اول و دوم برخی از واکسن ها 
و رعایت این زمانبندی و عملکرد واکسن 
و تولید پادتن به مرور زمان نیاز است، اما 
پیش بینی می شود که تا آبان ماه تعداد 
بسیاری از معلمان واکسیناسیون را انجام 

داده اند. 
آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
و پرورش اظهار داشت: عالوه بر معلمان 
عواملی که با دانش آموزان برخورد دارند 
مانند رانندگان در سرویس ایاب و ذهاب 
و سایر اعضای مدرسه باید واکسینه شوند. 
دانش  اینکه  به  توجه  با  افزود:  کمرئی 
و  می بینند  آسیب  کرونا  از  کمتر  آموزان 
والدین  برای  کرونا  ناقل  که  دارد  امکان 
زمان  تا  که  شده  بینی  پیش  باشند، 

بازگشایی والدین هم واکسینه شده اند.

دانشگاه  فردای کرمان:سخنگوی 
»پیش بینی  گفت:  کرمان  علوم پزشکی 
بعد  احتماال  رفت وآمدها  دلیل  به  که  شده 
از مهرماه این ویروس به ایران هم می رسد 
اما باید تالش کنیم به گونه ی غالب تبدیل 
نشود؛ در غیر این صورت،  با پیک های بزرگ 
و چالش های بیش تری مواجه خواهیم شد«.

کرد:  اظهار  همچنین  شفیعی  دکتر 
جهش های  درباره ی  مختلفی  »تئوری های 
دانشمندان  اما  است  مطرح  کرونا  ویروس 
ویروس  این  که  آنجا  از  هستند  خوش بین 
جهش های فراوانی دارد، در یک تغییر ژنی، 
ژن اصلی خود را حذف کند و دیگر کوویدی 
نباشد«. وی یادآور شد: »اما تاکنون هرچه 
که این ویروس تغییر کرده واگیری و سرعت 
انتشار بیش تر و دوره ی کمون کمتری داشته 
فردای کرمان،  خبرنگار  گزارش  به  است«. 
»ویروس  کرد:  ظهار  مهدی شفیعی،  دکتر 
درباره ی  و  داشته  زیادی  جهش های  کرونا 
آن تئوری های مختلفی وجود دارد؛ از جمله 

اینکه ویروس در تکثیر و تغییر ژن ها قویتر 
می شود که عمدتا این طور است. انگار ویروس 

و بشر در حال مبارزه برای بقا هستند«.
وی افزود: »اما دانشمندان خوش بین هستند 
با توجه به اینکه ویروس آن قدر جهش هایش 
فراوان است، این احتمال وجود دارد که در 
یک تغییر ژنی، ژن اصلی خود را حذف کند 
و دیگر کووید نباشد. اما االن هرچه تغییر 
و  بیش تر  انتشار  سرعت  و  واگیری  کرده 
دوره ی کمون کمتر شده است«. وی با اشاره 
به گونه ی جدید ویروس کرونا گفت: »شیوع 
آمریکای جنوبی شروع شده،  از  که  المبدا 
در حال گسترش در برخی کشورهای دیگر 
است«. شفیعی بیان کرد: »المبدا نسبت به 
دلتا واگیری و سرایت پذیری بیش تری دارد 
به دلیل رفت وآمدها  و پیش بینی شده که 
احتماال این ویروس بعد از مهرماه، به ایران 

هم می رسد«.
وی تصریح کرد: »المبدا پیک  های بزرگ و 

چالش های بیش تری ایجاد می کند«.

از سخنان خود،  شفیعی در بخش دیگری 
درباره ی بیماری قارچ سیاه نیز توضیح داد: 
ارتباط  با کووید ۱۹  »قارچ سیاه مستقیما 
ندارد بلکه یک بیماری قارچی است. قارچ 
در فضای خارج از بدن انسان به وفور وجود 
دارد و یک عفونت فرصت طلب است و انسان 
روزانه با آن مواجه است اما سیستم ایمنی 
بدن اجازه ی رشد به آن را نمی دهد منتها 
هر فردی که سیستم ایمنی بدنش ضعیف 
به عنوان یک عفونت  قارچ  این  باشد  شده 
فرصت طلب در بدنش رشد پیدا می کند«. 
هوا  گردش  که  مکان هایی  »در  افزود:  وی 
زیاد است شرایط  و رطوبت  آنجا کمتر  در 
عمدتا  که  می شود  فراهم  سیاه  قارچ  رشد 
در سینوس ها و مجاری گوش انسان است«.

وی یادآور شد: »قبل از کرونا، بیماری قارچ 
سیستم  ضعف  دارای  که  افرادی  در  سیاه 
ابتال به دیابت کنترل  ایمنی بدن به دلیل 
 ... و  ایدز  به  مبتال  درمان،  یا شیمی  نشده 

بودند، دیده می شد«.

بازگشایی مدارس مشروط به واکسیناسیون معلمان است

 »المبدا« احتماال بعد از مهرماه به ایران می رسد

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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) آگهی مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر( - نوبت اول
شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 313/00/49 مورخ 1400/6/7 شورای محترم اسالمی 
تهیه ، حمل و پخش قیر  mc2 و تهیه ، حمل ، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر 0-19 
به شماره 2000090657000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت 
ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند . 
تاریخ انتشار مناقصه:  در سامانه 1400/06/17 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/06/27 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12 روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/07 

زمان بازگشائی پاکات: روز شنبه مورخ 1400/07/10 ساعت 09:00 
ضمنا در صورت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن 03442397380 تماس حاصل نمایند 

شهرداری نجف شهر


