
داد:  اخطار  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
کرونا  واکسن  که  افرادی  نزدیک  آینده  در  احتماال 
دریافت نکرده اند، از برخی خدمات عمومی محروم 
عمومی  خدمات  از  محرومیت  احتمال  شوند.  می 

برای کسانی که واکسن کرونا نزنند
ستاد  جلسه  صدمین  در  نژاد  رشیدی  حمیدرضا 
به  رو  روند  گفت:  کرمان  استان  کرونای  با  مقابله 
مشاهده  وضوح  به  استان  در  کرونا  به  ابتال  کاهش 

می شود. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۵۰ 
نفر در بیمارستان های استان بستری اند که تست 

تشخیصی کرونای نیمی از آنها مثبت است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ادامه بیان 
ظرفیت  مردم،  راحت  دسترسی  راستای  در  کرد: 

واکسیناسیون را از هفته گذشته دو برابر کردیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه استقبال مردم از واکسن 
مطلوب نیست، اظهار کرد: تقریبا در استان کرمان 

یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر یک دوز و حدود ۵۸۰ 
هزار نفر دو دوز واکسن خود را تزریق کرده اند.

 ۵۹ به  نزدیک  تاکنون  کرد:  بیان  نژاد  رشیدی 
و  اول  دوز  استان  سال   ۱۸ باالی  جمعیت  درصد 
حدود ۲۶ درصد نیز دو دوز واکسن خود را دریافت 

کرده اند.
های  اپیدمی  از  پیشگیری  برای  کرد:  تاکید  وی 
درصد   ۷۰ که  نفر  میلیون  دو  حدود  باید  بزرگ 

جمعیت استان را تشکیل می دهند، واکسینه شوند.
داد:  اخطار  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
کرونا  واکسن  که  افرادی  نزدیک  آینده  در  احتماال 
می  محروم  خدمات  برخی  از  اند،  نکرده  دریافت 
آموزشی  کادر  شدن  واکسینه  لزوم  بر  وی  شوند. 
تاکید کرد و افزود: واکسن شانس ابتالی سخت به 

بیماری یا مرگ ناشی از کرونا را کاهش می دهد.

گفت:  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
کارکنان  برای  مسکونی  واحد  هزار   ۱۵ سهمیه 
بردسیر  و  و صنعتی سیرجان  معدنی  شرکت های 
پس از اخذ مجوز وزارت راه و شهرسازی و دستور 
شهرستان ها  این  به  وزارت  عالی  مقام  صریح 

اختصاص یافته است.
شرکت  همچنین  داد:  ادامه  پور  حسن  شهباز 
های گل گهر، گهرزمین و توسعه عمران گل گهر 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  با  نامه  تفاهم  انعقاد  با 

نسبت به احداث شهرک بزرگ صنعتی فوالد شهر 
در حاشیه شهر سیرجان اقدام کند.

نیز  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
قانون  اجرای  راستای  در  نشست  این  گفت: 
و  راه  وزارت  عالی  مقام  دستور  و  تولید  جهش 
های  شرکت  ظرفیت  از  استفاده  در  شهرسازی 
به  کمک  و  استان  این  بزرگ  معدنی  و  صنعتی 
رفع مشکل تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط 
و کاهش هزینه ساخت و ساز در شهرستان های 

تشکیل  رفسنجان  و  بردسیر  بافت،  سیرجان، 
ارائه  از  پس  داد:  ادامه  حاجی  علی  است.  شده 
در شهرستان  موجود مسکن  از وضعیت  گزارشی 
های یاد شده و با اشاره به کمبود اراضی مسکونی 
افزود:   کرمان  استان  های  شهرستان  برخی  در 
به  ها  فعالیت  این  سریعتر  هرچه  که  امیدواریم 
نتیجه برسد که برای تامین پروژه جهش مسکن 

در اختیار سازندگان قرار گیرد.

فرهنگ  اداره کل  و سینمایی  هنری  امور  معاون 
جدید  دور  آغاز  از  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و 
حوادث  و  عمر  تکمیلی،  درمان  بیمه ی  نام نویسی 
داد  استان خبر  و رسانه در  فرهنگ، هنر  اصحاب 
و گفت که در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ 
ارائه ی خدمات  تعرفه های  افزایش  علیرغم  هنر،  و 
حق  سهم  در  قیمتی  افزایش  هیچ گونه  درمانی، 
بیمه ی پرداختی اعضا نسبت به سال گذشته اعمال 

نشده است.
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان، وحید محمدی بیان کرد: »بر اساس 
اعالم سامانه ی اطالع رسانی صندوق اعتباری هنر، 
درمانی  هزینه های  حداکثری  پوشش  به منظور 
خدمات  رسانه،  و  هنر  فرهنگ،  بزرگ  خانواده ی 

بیمه ی تکمیلی یک ساله ی اعضا در سراسر کشور 
ماه  شهریور   ۳۱ تا  جاری  ماه  مهر  اول  تاریخ  از 

۱۴۰۱ ارائه می شود«.
وی افزود: »در این طرح، ثبت نام بیمه ی تکمیلی 
روز   ۱۰ مدت  به  تمدید(  )بدون  مرحله  یک  در 
ماه  مهر   ۹ لغایت  ماه ۱۴۰۰  شهریور  تاریخ۳۱  از 
به  نشانی  صندوق؛  وب سایت  طریق  از   ۱۴۰۰

www.honarcredit.ir  انجام خواهد شد«.
محمدی ادامه داد: »در راستای حمایت از اصحاب 
ارائه ی  تعرفه های  افزایش  علیرغم  هنر،  و  فرهنگ 
بیمه گر  شرکت های  سوی  از  که  درمانی  خدمات 
مورد تأیید بیمه مرکزی )به طور میانگین با حداقل 
اعالم  گذشته(  سال  به  نسبت  افزایش  درصد   ۶۰
شده است، صندوق اعتباری هنر به منظور حمایت 

از اعضای تحت پوشش خود، حداکثر تالش خود را 
به کار گرفته است تا بیشترین خدمات با کمترین 
هزینه برای اعضا منظور شود. بنابراین مصوب شد، 
نسبت به سال گذشته، هیچ گونه افزایش قیمتی در 
سهم حق بیمه ی پرداختی اعضا در قرارداد -۱۴۰۰

۱۴۰۱ اعمال نشود«.
وی در تشریح این طرح گفت: »همچون گذشته 
خدمات بیمه ی درمان تکمیلی در قالب سه طرح 
ارائه می شود. بر این اساس  )امید، آرامش و رفاه( 
برای  نفر  هر  ازای  به  اعضا  سهم  پرداختی  مبلغ 
 ۵۰۰ آرامش  طرح  تومان،  هزار   ۱۳۰ امید  طرح 
تومان و طرح رفاه یک میلیون و ۱۰۰ هزار  هزار 
تومان است که متقاضیان می توانند با انتخاب یکی 
افراد تحت تکفل خود را نیز در همان  از طرح ها، 

طرح ثبت نام کنند«.
»همچنین  افزود:  کرمان  ارشاد  کل  اداره  معاون 
می توانند  خانوار  سرپرستان  و  اصلی  بیمه شدگان 
نیز  طرح  این  حوادث  و  عمر  بیمه ی  مزایای  از 
برخوردار شوند که مبلغ پرداختی، به حق بیمه ی 

ساالنه ی بیمه شدگان  اصلی اضافه می شود«.
با  اعتباری هنر  یادآور شد: »اعضای صندوق  وی 
بهره مندی  مشمول  بیمه،  حق  از  بخشی  پرداخت 
و  شد  خواهند  تکمیلی  درمان  بیمه ی  خدمات  از 
پرداخت  و  تأمین  صندوق،  توسط  هزینه  مابقی 

می شود«.
خدمات  شرح  تعهدات،  جداول  است  گفتنی 
در  طرح ها  از  یک  هر  پرداختی  هزینه ی  سقف  و 

سامانه ی مذکور قابل مشاهده است. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اخطار داد:

اگر واکسن نزنید، محروم می شوید

نام نویسی بیمۀ درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه آغاز شد
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سخِن همشهریان:انعکاس
سالم خسته نباشیدیه مدرسه درکهن شهر وسط خیلی سرویسهای بهداشتی نامناسب وافتضاحی داره تواین وضعیت 
کرونا بچه هامون تواین مثالمدرسه بایدبفرستیم حیاط خاکی وبدون آبخوری وبدون حصاردورمدرسه از بعضی ها که 
آبی گرم نمیشه ازیک خیرکمک میخواهیم که این مدرسه را برای بچه های مادرست کنن لطفااین پیام را به گوش 
 مسئولین یایک آدم خیربرسونیدبچه های ماگناه دارن تواین مدرسه درس بخونن ممنون ازپیج خبری سخن تازه

این عکس سرویس بهداشتی مدرسه درحال ساخته که سه ساله اینجوری به حاله خودش رهاشدهبقیه عکس ها هم 
وضعیت این مدرسه را از زاویه هایی دیگر نشون میده خواهشا منتشر کنین فقط تنهاامیدمون پیج خبری شماست. 

#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن 

       اخبار کوتاه 

 کاهش 40 درصدی بیماران کرونایی در کرمان 
در روزهایی که شمار بیماران قطعی بستری کرونا در بیمارستان های استان کرمان به 
کمتر از ۴۰ درصد روزهای پیک کرونا در موج پنجم خود رسیده، فوتی های کرونا نیز 
کاهش چشمگیری داشته و طبق آخرین آمار اعالم شده تا ظهر سه شنبه تنها دو فوتی 
کرونا در بزرگ ترین استان کشور ثبت شده است. از سوی دیگر وضعیت واکسیناسیون 
کرونا هم در استان کرمان خوب و بدون هیچ محدودیتی در انجام است هر چند مسئوالن 
از استقبال مردمی از واکسیناسیون رضایت نداشته و انتظار دارند قریب ۴۰ درصدی که 
هنوز برای تزریق واکسن مراجعه نکردند، همکاری بیشتری داشته باشند تا مبادا بر اثر 
کوتاهی سهل انگاری پیک ششم کرونا در استان شعله ور شود.این روزها به نظر می رسد 
که مسئوالن تمام تالش خود را برای قطع هر چه سریع تر زنجیره کرونا به کار گرفته اند 
و همه چیز به همراهی مردم بستگی دارد و برای قطع زنجیره کرونا در جامعه حداقل 

باید ۷۰ درصد جمعیت هدف واکسن دریافت کرده باشند.

سارقان پسته با خودروی سرقتی گرفتار شدند 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منصور رمضان نژاد در تشریح این خبر گفت: 
در پی اعالم سرقت پسته در روستای نصرت آباد بالفاصله موضوع به رده های انتظامی 
پراید صورت  گزارش و مشخص شد سرقت توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی 
گرفته است. وی افزود: در این رابطه ماموران انتظامی بخش پاریز پراید مورد نظر را 
هنگام عبور از این منطقه مشاهده و متوقف کردند که ضمن دستگیری ۳ متهم در 
بازرسی از این خودرو ۴ گونی پسته سرقتی کشف و مشخص شد خود خودرو نیز سرقتی 
است و چندی قبل از یکی از محله های اطراف سیرجان به سرقت رفته است. سرپرست 
فرماندهی انتظامي سیرجان با اشاره به اینکه هر ۳ متهم افغانی بوده و ۲ دستگاه تلفن 
همراه متعلق به مالباختگان نیز از آنان کشف شد، تصریح کرد: این متهمان جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل پلیس آگاهی شدند.

کم بارشی در آبان امسال قطعی است
»همین طور احتمال کم بارشی در آبان ماه بسیار زیاد است و به تدریج در اواخر آذرماه 
احتمال تغییر شرایط به حالت شرایط نرمال و رخداد بارش در حد نرمال افزایش می یابد«. 
به گفته ی رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، پیش بینی های 
صادر شده از مدل های عددی و همین طور شاخص های دورپیوندی بیانگر آن است که 
در انتهای پاییز و ابتدای زمستان شرایط به بارندگی نرمال نزدیک می شود و احتمال 
رخداد بارش های نرمال بیشتر از شرایط کم بارشی یا پربارش است. وی با بیان این که 
احتمال رخداد شرایط نرمال و پربارش بسیار کمتر از احتمال وقوع کم بارشی است، اظهار 

کرد: »احتمال رخداد شرایط پربارش تقریبا بین صفر تا ۱۰ درصد است«.
وی در خصوص تاثیر کم بارشی به خصوص پاییز امسال گفت: »از سال آبی کم بارش 
وخشکسالی شدید وارد سال جدید آبی یا زراعی شدیم و حداقل در دو ماه اول پاییز با 
تداوم  خشکسالی و کم بارشی مواجه هستیم؛ بنابراین تاثیرات جدی در کشت محصوالت 
کشاورزی و کشت دیم و همچنین تامین آب برای کشت آبی یا حتی تامین آب 
شرقی  نیمه ی  و  جنوب  در  به خصوص  روستایی  مناطق  و  شهرها  برخی  در  شرب 

کشور وجود دارد«.

سخِن همشهریان:
 دو سال پیش قرار بود مراسم عروسی بگیریم که کرونا آمد و نشد. االن که رفتیم 
انتخاب کنید  از تشریفات خود تاالر  باید  واسه کارهای عروسی تاالر به ما میگه که 
و نمیتونید از بیرون تشریفات بیارید .تاالر  دو تا مزون خوب که توی شهر هست را 
به هیج عنوان راه نمیدن تا مجبور بشیم از تشریفات خودشون انتخاب کنیم .حتی با 
 لحن بد و توهین آمیز تهدید می کنند که هیچ تاالر دیگه ای هم شما را راه نمیدن.

اجبار تمام آرزوهایش را به خاطر زورگویی تاالردار خراب کنه .ما تاالر رو انتخاب کردیم 
فقط  واسه فضا و شام و پذیرایی  اما در همه امور از تشریفات گرفته تا فیلمبردار...

۱۵ هزار واحد 
مسکونی در 

سیرجان و بردسیر  
احداث می شود

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 زمایده اجاره ملک
انجمن حمایت زندانیان سیرجان در نظر دارد مزرعه و موتور آب خود را واقع در جاده راه آهن به 
شرح زیر از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله واگذار نماید . ضمنا پروانه چاه آب غیر 

کشاورزی می باشد و مستاجر با علم به موضوع اقدام به اجاره مزرعه می نماید .
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 1400/07/10 لغایت 1400/07/12 جهت 
دریافت اسناد مزایده به دفتر انجمن حمایت زندانیان سیرجان واقع در خیابان تختی – کوچه 
دوشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  ها  پاکت  تحویل  تاریخ  و  نمایند  مراجعه  مرکزی  بهداشت 

1400/07/12 می باشد. 
تذکرات :

ملک مذکور با وضعیت موجود واگذار می گردد و ارائه – پیشنهاد شرکت کنندگان  در مزایده 
مبین بازدید از ملک و اطالع کامل از شرایط وضعیت موجود ملک و اسناد مزایده می باشد. 

1-هزینه های انتشار آگهی مزایده و همچنین حق الزحمه کارشناسی امالک بر عهده برندگان 
مزایده بوده و از تضمین سپرده شرکت در مزایده کسر خواهد شد .

2-انجمن حمایت زندانیان در رد یا قبول هر یک و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است. 
3-پیشنهاد فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4-قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه مبلغ 250/000/000 ریال برای سال اول می باشد و جمع 
قیمت کارشناسی اجاره بهاء سالیانه 3/000/000/000 می باشد. 

5-مدت اجاره: یک سال
6-پیشنهاد دهنده باید مبلغ 10 درصد از کل قیمت پایه کارشناسی که مبلغ 300/000/000  
شماره  حساب  به  رسالت  بانک  در  زندانیان  حمایت  انجمن   حساب  به  را  باشد  می  ریال 
107280207/2 واریز و رسید مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نماید و یا به صورت ضمانت 

نامه بانکی در وجه انجمن سیرجان صادر گردد. 
7-چنانچه برنده مزایده عالوه بر نفر اول،  نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نماید. واریزی 

10 درصد قیمت پایه به نفع انجمن ضبط و با نفر سوم مزایده قرارداد منعقد می گردد. 

نجمن حمایت زندانیان سیرجان
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آگهی زمایده رفوش ضایعات آهن رقاهض و

مستعمل از قبیل میز، صندلی و... 
 ساری وسایل 

دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان در نظر دارد مقداری ضایعات آهن قراضه و سایر وسایل 
مستعمل از قبیل میز، صندلی،... دانشگاه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ضمن بازدید، جهت دریافت اطالعات و اسناد  متقاضیان شرکت در مزایده می توانند 
مربوطه با دانشگاه مراجعه و جهت ارائه قیمت در تاریخ 1400/07/14 به محل برگزاری 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پردیس  زاده  بلوار شهید فخری  بلوار هجرت  در  واقع  مزایده 
سیرجان حضور یابند. ضمنٌا دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده 

و هزینه درج آگهی ها بعهده برنده مزایده خواهد بود

گاه آزاد اسالمی سیرجان روابط عمومی دانش


