
سخِن همشهریان؛ انعکاس
این هم  بی فرهنگی برخی از همشهریان بی فکر ، با این زباله ها اینقدر رانندگی 
میکنن تا یجا بیفته !! از تقاطع ولی عصر تا انتهای ولی عصر پشت سر ماشین 
بودم ، ده تا سطل زباله هم سر راهش بود اما یه لحظه توقف نکرد زباله هاش 

رو خالی کنه .
شایدم کال فراموش کرده بود بد نیست بعضی وقتا هم به جای مسئولین از 
خودمون انتقاد کنیم کاش یاد بگیریم پدیده زباله گردانی در شهر کار درستی 

نیست.     #انتقاد#حق#مردم#است

سخِن همشهریان؛ 
سالم خدمت نشریه سخن تازه می خواستم این متن برای شما می فرستم برسه دست مسئولین سازمان 
مدیریت پسماند. قبال از عید اومدن سطل زباله که اطراف مجتمع سالمت ومجتمع فرهنگیان بوده بردن دیگه 
خبری نشده. همسایه ها جایی ندارن برای گذاشتن زباله ها همه رو ریختن روی زمین خیلی وضعیت زشتی 

بوجود اومده . سگ های بالصاحب پاره کردن کیسه زباله هارو.
توفصل بهار مگس زیاده خیلی اذیت می کنه.

خواهش می کنم این پیام را به گوش مسئول نظافت شهر برسونین ممنون از نشریه خوب سخن تازه.
     #انتقاد#حق#مردم#است
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همزمان با نشست هم اندیشی ارتقای 
تولید دانش بنیان در شرکت های بزرگ 
و  علمی  معاون  حضور  با  که  کشور 
و  صمت  وزیر  رئیس جمهور،  فناوری 
صنعتی  بزرگ  شرکت های  مدیران 
بین المللی  نمایشگاه  محل  در  کشور 
توسعه  رویداد  شد،  برگزار  تهران 
و  رونمایی  گل گهر  فناورانه  ایده های 

آغاز به کار کرد.
در این مراسم مهندس ایمان عتیقی 
تاکید  با  گل گهر  شرکت  مدیرعامل 
تولید  نقش  و  سال  شعار  تحقق  بر 
رویداد  کشور،  اقتصاد  در  دانش بنیان 
توسعه ایده های فناورانه گل گهر را در 
این  برگزاری  از  و  راستا خواند  همین 

رویداد در سطح کشوری و با همراهی 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های 
علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، 
مراکز تحقیق و توسعه و شرکت های 

معدنی و صنعتی خبر داد.
گفتنی است این رویداد که از یکشنبه 
دریافت  مرحله  چهار  در  شد،  آغاز 
ایده های  تخصصی  ارزیابی  ایده ها، 
به  جوایز  اهدای  و  معرفی  منتخب، 
ایده های برتر و توسعه و تجاری سازی 

ایده های منتخب برگزار خواهد شد.
عالقه مندان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ 
فرصت دارند ایده های خود را از طریق 
idea@golgohar. ایمیل به نشانی

ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به   com

نمایند و در صورت نیاز جهت کسب 
شماره  با  می توانند  بیشتر  اطالعات 
تحقیقات  مدیریت   ۰۳۴۴۱۴۲۴۱۰۲
صنعتی  و  معدنی  شرکت  فناوری  و 

به  یا  نموده  حاصل  تماس  گل گهر 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  وبسایت 
مراجعه   geg.ir آدرس  به  گل گهر 

کنند.

درج  از  صمت،  وزیر  معاون 
و  تولیدکننده  قیمت  همزمان 
ابتدای  از  کاالها  روی  مصرف کننده 
»از  گفت:  و  داد  خبر  اردیبهشت ماه 
همۀ   ،۱۴۰۱ اردیبهشت ماه  یکم 
مخصوصا  بسته بندی،  کاال های 
کاال های خوراکی و غذایی، مشمول 
و  تولیدکننده  همزمان  قیمت  درج 

می شوند«. مصرف کننده 
طرح  »این  افزود:  تابش  عباس 
زیاده خواهان  و  دالالن  حذف  باعث 
زنجیرۀ تامین و تولید و کوتاه شدن 
نهایی  مصرف کنندۀ  تا  تامین  حلقۀ 

می شود«.
قیمت  همزمان  درج  وی،  گفتۀ  به 
مصرف کننده،  و  تولیدکننده 
که  را  اغواکننده  تخفیفات  همچنین 

کام  به  و  مصرف کننده  نام  به  قبال 
خواهد  را حذف  بود  دالالن  و  مافیا 

کرد.
به  کرمان  فردای  گزارش  به 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل 
حمایت  سازمان  رئیس  سراسری، 

مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  از 
به اجرای طرح درج قیمت  با اشاره 
تولیدکننده و مصرف کننده همزمان 
روی کاالها از ابتدای اردیبهشت ماه 
طرح،  این  اثر  »نخستین  گفت: 
شبکۀ  کردن  شیشه ای  و  شفافیت 

فرآیند  و  قیمت  توزیع،  و  تامین 
است و حق مشتری یا مصرف کننده 
می خرد  که  کاالیی  بداند،  که  است 
مسیر  چه  و  قیمتی  مسیر  چه 

توزیعی را طی می کند«.
وی ادامه داد: »دومین اثر این طرح 
هم این است که باعث حذف دالالن 
و  تامین  زنجیرۀ  زیاده خواهان  و 
تامین  حلقۀ  شدن  کوتاه  و  تولید 
که  می شود  نهایی  مصرف کنندۀ  تا 
توزیع  هزینۀ  شود،  کوتاه تر  هرچه 
به  ارزان تر  کاال  و  می شود  کمتر 
همچنین،  می رسد؛  مصرف کننده 
به  قبال  که  را  اغواکننده  تخفیفات 
و  مافیا  کام  به  و  مصرف کننده  نام 

دالالن بود، حذف می کند«.

همزمان با نشست هم اندیشی ارتقا تولید دانش بنیان در شرکت های بزرگ؛

از رویداد توسعه ایده های فناورانه گل گهر رونمایی شد

از ابتدای اردیبهشت ماه؛
قیمتتولیدکنندهومصرفکنندههمزمانرویکاالهادرجمیشود

نانواییهایآزادپزسیرجانساماندهیمیشوند
جلسه کارگروه آرد و نان با هدف ارتقاء کیفیت و ساماندهی واحد های 
مشکالت  به  رسیدگی  و  آرد  توزیع  مشکالت  بررسی  پز،  آزاد  نانوایی 
بهداشتی نانوایی های سطح شهرستان با حضور اکبر عباسپور معاون برنامه 
فرمانداری  محل  در  اعضاء  سایر  و  سیرجان  فرمانداری  توسعه  و  ریزی 

برگزار شد.
ضمن  سیرجان  فرمانداری  توسعه  و  ریزی  برنامه  عباسپورمعاون  اکبر 
تاکید به ساماندهی نانوایی های آزاد پز به منظور نظارت و کنترل بیشتر، 
گفت:از آنجایی که ذائقه بخشی از شهروندان به سمت نان های محلی است 
لذا به منظور حفظ این ذائقه و احترام به آنها باید نانوایی هایی که اقدام به 

پخت نان محلی می کنند شناسایی و ساماندهی شوند.
او با بیان اینکه سرانه مصرف آرد در شهرستان نسبت به جمعیت بیشتر 
است، گفت:به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود تا آرد یارانه ای خارج از 

شبکه توزیع و با تخلفات احتمالی به صورت جدی برخورد شود.
عباسپور به تامین گندم، آرد و صرفه جویی در توزیع به نانوایی ها به 
همت شرکت غله شهرستان تاکید کرد و گفت: نانوایانی که مرتکب تخلف 
از جمله رعایت نکردن ساعت پخت نان به ویژه در نوبت عصر برای تامین 
نان افطار روزه داران و همچنین کم فروشی، کاهش کیفیت نان یا عرضه 
تعزیرات حکومتی معرفی و مشمول   اداره  به  از شبکه شوند  آرد خارج 

جریمه خواهند شد.

امتحاناتخردادماهدانشآموزانحضوریبرگزارمیشود
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امتحانات خرداد ماه به 
صورت حضوری با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و بر اساس آیین 

نامه های آموزشی و ارزشیابی برگزار می شود.
رضایی در مورد برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی اظهارداشت: با 
توجه به استمرار آموزش حضوری دانش آموزان در سال تحصیلی جاری 
و تدریس تمام محتوای کتب درسی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت 
دوم تمام دوره های تحصیلی به شیوه حضوری و بر اساس آیین نامه های 

آموزشی و ارزشیابی انجام می شود.
رضایی اظهار کرد: برنامه امتحانات نهایی نیز جهت اجرا به ادارات آموزش 
و پرورش شهرستان ها و مناطق استان ابالغ شده و امتحانات از یکم تا 
بیست و هشتم خرداد ماه با رعایت نکات بهداشتی به ویژه گندزدایی فضا 
و تجهیزات حوزه ها، تهویه هوای مناسب، تدارک ماسک، مواد شوینده، 
ضدعفونی کننده و... برگزار می شود و عوامل برگزاری امتحانات با نظارت 

رئیس حوزه، مسئولیت حسن برگزاری این امتحانات را برعهده دارند.
 رضایی  در خصوص حضور دانش آموزان مبتال یا مشکوک به بیماری 
مجزا  محلی  در  دانش آموزان  این  گفت:  امتحانی  حوزه های  در  کرونا 
امتحانات  برگزاری  حوزه  همان  در  منظور  همین  برای  که  )قرنطینه( 
پیش بینی و تجهیز شده است، با حضـور مراقبان، در امتحانات شرکت 

می کنند و از این بابت هم نگرانی وجود ندارد.

   خبر

میزانبستریومرگومیرکرونادرایرانکاهشیافتهاست
و  بستری  »میزان  گفت:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
هنوز  اما  یافته  کاهش  ایران  در  کووید۱۹  بیماران  مرگ ومیر 
شاخص RE یا میزان انتقال عفونت از یک فرد مبتال به دیگر 
افراد جامعه با وجود رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون، به عدد 
در  نشان دهندۀ چرخش کرونا  نرسیده که  آن  از  و کمتر  یک 

کشور است«.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  تاکید  با  جماعتی  حمیدرضا 
افزود:  واکسن،  سوم  نوبت  ویژه  به  واکسیناسیون  تکمیل  و 
»متاسفانه روند تزریق نوبت سوم واکسن در کشور همانند اکثر 
کشورهای دنیا، رو به کاهش بوده که شاید یکی از دالیل آن، 
فروکش کردن بیماری و عدم توجه کافی افراد به کرونا باشد. 
تاکید ما این است که تمامی افراد باالتر از ۱۸ سال، حتما سه 
نوبت واکسن و افراد واجد شرایط و اعالم شده از سوی کمیته 
ملی واکسن کووید۱۹ و کمیته علمی کشوری کرونا، برای تزریق 

نوبت چهارم واکسن اقدام کنند«.
جماعتی افزود: »در هنگ کنگ و چین که پیک نسبتا شدیدی 
ابتال،  میزان  نظر  از  گذشته  روز  چند  در  اما  کردند  تجربه  را 
بستری و فوت، روند کاهشی داشته و این خبر خوبی است چون 
در تمام کشورهای دنیا، پیک اومیکرون در حال فروکش است«.

وی یادآور شد: »در مطالعات مختلف در دنیا نشان داده شده 
واجد شرایط،  افراد  در  نوبت چهارم  یا  و  نوبت سوم  تزریق  که 
می تواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش بستری در بیمارستان ها و 
مرگ ومیر داشته باشد. بر اساس گزارش های سازمان های علمی 
جمعیت  کل  از  درصد   ۷۵ حدود  جهانی،  بهداشت  سازمان  و 
ایران، واکسیناسیون خود را انجام داده اند و رتبۀ جهانی ایران، 
۱۲ است اما در کشورهای با درآمد پایین، میزان واکسیناسیون، 
حدود ۱۵ درصد جمعیت بوده است. این زنگ خطر بزرگی است 
چراکه در این کشورها با توجه به واکسیناسیون پایین و چرخش 

ویروس، احتمال ایجاد زیرسویه های جدید وجود دارد«.
و  »سیاست ها  افزود:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
واکسن کرونا  برود که حتی  به سمتی  باید  راهبردهای جهانی 
به شکل رایگان در اختیار کشورهای با درآمد پایین قرار گیرد 
چون در غیر این صورت ممکن است با شکست کنترل پاندکی 
و  ها  سازمان  خیریه،  انجمن های  شویم.  روبه رو  دنیا  در  کرونا 
مجامع علمی و بین المللی باید شرکت های بزرگ و غول پیکری 
که درآمدهای باالیی دارند را تشویق کنند تا واکسیناسیون علیه 

کرونا در این کشورها نیز انجام شود«.
 ( واریانت های  از  گزارشی  جلسه  این  »در  کرد:  اضافه  وی 
XE ترکیبی از زیرسویه های  BA۱ وBA۲(، )XD ترکیب 

اومیکرون و دلتا( و
) XF ترکیب دلتا و اومیکرون( در کشورهای اروپایی ارائه شد. 

   خبر


