
گام بلند کرمان
 در موسیقی نواحی

آبان ماه  بیست وپنجم  دوشنبه  دیروز 
فرهنگ  حوزه ی  در  خوب  اتفاق  یک 
و  خورد  رقم  کرمان  استان  هنر  و 
بازگشایی  و  تاسیس  تفاهم نامه ی 
برگزاری ساالنه ی  و  دائمی،  دبیرخانه ی 
جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران در 
کرمان به امضای محمود شالویی معاون 

هنری وزیر ارشاد و علی زینی وند استاندار کرمان رسید. 
اختتامیه ی  مراسم  ارزش  با  خروجی  تفاهم نامه  این 
جشنواره چهاردهم موسیقی نواحی بود که چند هفته پیش، 

به میزبانی کرمان برگزار شد. 
در شامگاه یک شنبه دوم آبان ماه پس از آن که معاون وزیر 
ارشاد یک صدا درخواست بخش دولتی و غیر دولتی کرمان را 
شنید که روی ماندگاری جشنواره در کرمان اصرار می  کنند، 
و  بغرنج  را  مساله  آن که  بدون  و  گرفت  قرار  تریبون  پشت 
پیچیده کند، با مهر اعالم کرد: »با تاسیس دبیرخانه دائمی 
در کرمان موافقم و از همین فردا این دبیرخانه تاسیس بشود«. 
این رویداد با اهمیت است، چو موافقت ایشان در آن روز 
شفاهی بود، و حاال در قالب یک تفاهم نامه کتبی و رسمی به 
ثمر نشسته است، و البته معتقدم چابکی اداره کل ارشاد را هم 

برای پیگیری این موضوع باید ارج نهاد. 
من  به نظر  گفته ام،  هم  پیش تر  چنان که  این حال،  با 
ساده انگاری است اگر فکر کنیم با تاسیس دبیرخانه ی دائمی 
جشنواره موسیقی نواحی در کرمان، دیگر همه ی موانع از سر 
راه برداشته می شود و این جشنواره در دوره های بعد، خود به 
خودی با کیفیت تمام برگزار خواهد شد. به ویژه آن که فکر 
نکنیم این تفاهم نامه یک حکم قطعی و الیتغیر برای کرمان 
است، و این میزبانی مادام العمر است. چراکه اطمینان دارم از 
فعالیت های  تمام  رفتار کرمان در مورد  بعد،  به  همین حاال 
از پیش رصد خواهد  ایران، بیش  با موسیقی نواحی  مرتبط 
شد، و همه ی فعاالن این حوزه انتظار دارند دبیرخانه ی کرمان 

با دست پر و طرح های شایسته تر به میدان بیاید. 
می خواهم بگویم وقت آن رسیده است  کرمان از تجربه ی 
و  دقیق  جمع بندی  یک  به  جشنواره،  این  برگزاری  سال ها 
کارآمد برسد تا بتواند یک دبیرخانه ی دائمی در مقیاس ملی 
دبیرخانه ای مسلما  ببینند. چنین  تدارک  بین المللی  بلکه  و 
باشد؛  استانداری  و  ارشاد  به تصمیم گیری  نمی تواند محدود 
مدنی  تشکل های  و حضور  نظر  اهل  دانش  و  تجربه  از  باید 
و صنفی در جهت شکوفایی مورد انتظار جشنواره بهره برد.  

طی مراسمی 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

پوستر سومین جشنواره سراسری 
تئاتر سردار آسمانی رونمایی شد

گروه فرهنگ وهنر: پوستر سومین دوره ی جشنواره تئاتر 
سردار آسمانی، طی مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، استاندار کرمان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان کرمان در تهران رونمایی شد.
سومین دوره ی جشنواره تئاتر سردار آسمانی، از ۱۳ تا 

۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ به میزبانی کرمان برگزار خواهد شد .
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
»سومین  سیاست گذاری  شورای  کرمان،  استان  اسالمی 
جشنواره سراسری سردار آسمانی« ۲۵ آبان ماه، به ریاست 
زینی وند  علی  حضور  با  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
محمدرضا  هنری،  امور  معاون  شالویی  کرمان،  استاندار 
علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان و 
تعدادی از مدیران و هنرمندان تئاتر کشور و استان برگزار 

شد.
سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی در سه 
بخش تئاتر خیابانی، رادیوتئاتر و نمایشنامه نویسی از سوی 
روایت  بنیاد فرهنگی  و دفاع مقدس،  انقالب  تئاتر  انجمن 
با  استان کرمان،  اسالمی  ارشاد  و  اداره کل فرهنگ  و  فتح 
اسالم  سرافراز  سردار  مجاهدت  و  شخصیت  تکریم  هدف 
مجاهد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه ی 

مقاومت برگزار می شود .

میراث فرهنگی کرمان اعالم کرد
تعطیلی موزه گنجعلیخان کرمان 

برای تعمیرات 
گروه جامعه: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از تعطیلی موقت موزه 
مردم شناسی گنجعلیخان کرمان خبر داد و اعالم کرد که این 

موزه از نیمه ی اول دی ماه مجددا بازگشایی می شود.
به گزارش ایسنا کرمان، مجتبی شفیعی، یکشنبه ۲۳ آبان با 
اشاره به انجام تعمیرات در موزه گنجعلیخان کرمان و تعطیلی 
موقت این موزه، بیان کرد: »موزه مردم شناسی گنجعلیخان 
کرمان از نیمه ی اول دی ماه امسال دوباره بازگشایی می شود«.

وی افزود: »هم اکنون عملیات ساماندهی سیستم های برقی 
و حفاظتی موزه گنجعلیخان در حال اجرا است و امیدواریم 
این موزه از نیمه ی اول دی ماه سال جاری بازگشایی و دوباره 

میزبان عالقمندان و گردشگران به آثار تاریخی شود«.
»حمام  شد:  یادآور  کرمان  استان  میراث فرهنگی  معاون 
گنجعلیخان یکی از آثار تاریخی مربوط به دوران صفوی شهر 
کرمان است که در ضلع جنوبی میدان گنجعلیخان قرار دارد«.

دیگر  همراه  به  تاریخی  حمام  »این  کرد:  تاکید  وی 
 ۱۳۴۷ اردیبهشت   ۲۶ گنجعلیخان  مجموعه ی  بخش های 
با شماره ثبت ۸۲۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است«.
شفیعی با اشاره به این که حمام گنجعلیخان کرمان در حال 
حاضر نقش و کارکرد گردشگری دارد و به موزه مردم شناسی 
تبدیل شده، خاطرنشان کرد: »این موزه جزو بناهای شاخص 
تاریخی مورد عالقه ی  گردشگران ایرانی و خارجی برای بازدید 

است«. 

نظرگاه

خبر

محمد لطیف کار
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استاندار کرمان خبر داد
معرفی کارمندان واکسن نزده 

به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 

با ورود شوراهای حل اختالف استان انجام شد؛
رهایی ۹۰  محکوم به قصاص در کرمان 

بر اساس تفاهم نامۀ استانداری کرمان و وزارت ارشاد؛

کرمان میزبان دائمی جشنواره موسیقی نواحی ایران شد
انتقاد  با  گروه جامعه: استاندار کرمان 
برخی  در  واکسیناسیون  پایین  آمار  از 
»میانگین  گفت:  استان،  شهرستان های 
واکسیناسیون ُدز اول در استان به نسبت 
عملکرد  اما  است،  درصد   ۷۹ جمعیت 
آمار  بر  شهرستان ها  از  برخی  در  پایین 

کلی استان تاثیر می گذارد«.
افزایش  به  اشاره  با  همچنین  وی 
بر  اطراف،  استان های  در  قرمز  شهرهای 
ورود  از  جلوگیری  برای  بیشتر  مراقبت 

استان به موج ششم تاکید کرد.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
شنبه  زینی وند،  علی  کرمان،  استانداری 
جلسه ی  یکصد وهفتمین  در  آبان ماه   ۲۲
ستاد استانی پیشگیری و مبارزه با بیماری 
کرونا، بیان کرد: »مهم ترین دستورالعمل 
در مقابله با کرونا طرح مدیریت هوشمند 
است که از هفته ی آینده مبنای کار قرار 
جزئی  صورت  به  را  موارد  که  می گیرد 
از  »یکی  افزود:  وی  است«.  کرده  اعالم 
تست  لزوم  طرح،  این  دستورالعمل های 
کارمندانی  برای  روزه   ۱۵ پی سی آر 
ضمن  نکرده اند،  تزریق  واکسن  که  است 
ممنوع  کار  محل  در  حضورشان  این که 
هیات  به  معرفی  و  حقوق  کسر  و  بوده 
تخلفات را در پی دارد«. استاندار کرمان 
سختگیرانه  دستورالعمل های  به  اشاره  با 
ادامه  کرونا،  هوشمند  مدیریت  طرح  در 
گروه ها  همه ی  برای  طرح  این  »در  داد: 
و  شده  دیده  خاصی  دستورالعمل های 

رعایت  و  واکسیناسیون  نیز  آن  مبنای 
پروتکل های بهداشتی است«.

وی واکسیناسیون را مورد تاکید قرار 
داد و اظهار کرد: »همه ی استان باید برای 
میانگین  باشند،  داشته  جدیت  واکسن 
واکسیناسیون ُدز اول در استان به نسبت 
عملکرد  اما  است،  درصد   ۷۹ جمعیت 
آمار  بر  شهرستان ها  از  برخی  در  پایین 

کلی استان تاثیر می گذارد«.
زینی وند با اشاره به افزایش شهرهای 
مراقبت  بر  اطراف،  استان های  در  قرمز 
استان  ورود  از  جلوگیری  برای  بیشتر 
گفت:  و  کرد  تاکید  ششم  موج  به 
محل  که  راور  مانند  »شهرستان هایی 
تردد مسافران هستند، همچنان باید برای 
اقامت در پارک ها و بوستان ها محدودیت 

قائل شوند«.
به  نسبت  »فرمانداران  کرد:  بیان  وی 
اقدام  دانشگاه ها  و  خوابگاه ها  از  بازدید 
کنند«. استاندار کرمان همچنین با اشاره 
به دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی و حضور زوار از اقصی 
کرمان،  شهدای  گلزار  در  کشور  نقاط 
محدودیت  برای  برنامه  ای  »فعال  گفت: 
اعالم نکردیم، اما در صورت تغییر شرایط، 

احتماال سفر از مبدا را لغو کنیم«.
در  زوار  حضور  »برای  افزود:  وی 
کرمان  شهدای  گلزار  و  بیت الزهرا 
داشته مراقبتی  حضور  بهداشتی   ناظران 

 باشند«. 

دادگستری  کل  رئیس  جامعه:  گروه 
هفت  در  این که  بیان  با  کرمان  استان 
ماهه ی ابتدای سال جاری ۱۹ محکوم به 
قصاص با مداخله ی شوراهای حل اختالف 
از قصاص رهایی پیدا کردند، گفت که از 
سال ۹۲ تاکنون  در پرونده هایی که حکم 
 ۹۰ بود،  شده  صادر  آن ها  برای  قصاص 
شوراهای  مذاکرات  با  قصاص  به  محکوم 
حل اختالف و هیات های صلح و سازش 

از مجازات اعدام رهایی یافتند.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
موحد  یداهلل  کرمان،  استان  دادگستری 
در نشست مطبوعاتی به مناسبت سالروز 
اشاره  با  اختالف  حل  شوراهای  تاسیس 
به این که در هفت ماه ابتدای سال جاری 
شوراهای  وارد  پرونده  و ۴۲۲  هزار   ۱۱۳
است،  شده  کرمان  استان  اختالف  حل 
 ۵۸۴ و  هزار   ۱۱۲ مدت  این  »در  گفت: 

پرونده مختومه شده است«.
وی همچنین با بیان این که در هفت 
ماهه ی ابتدای سال جاری ۱۹ محکوم به 
قصاص با مداخله ی شوراهای حل اختالف 
از قصاص رهایی پیدا کرده اند، افزود: »در 
هفت ماهه ی امسال همچنین ۳۳ هزار و 
و مصالحه خاتمه  با سازش  پرونده   ۵۱۴
یافته است که ۴۲ درصد پرونده های قابل 

مصالحه را شامل می شود«.
کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
ابتدای  از  کرمان  »استان  شد:  یادآور 
حیث  از  اختالف  حل  شوراهای  تاسیس 
کمیت و کیفت و شاخص صلح و سازش 
شمار  به  کشور  برتر  استان  پنج  جزو 

می رود«.
حل  شوراهای  این که  بیان  با  وی 
مصالحه  حیث  از  کرمان  استان  اختالف 
گفت:  دارند،  را  کشوری  چهارم  رتبه ی 
»استان کرمان در زمینه ی آزادی زندانیان 
خود  به  را  کشوری  چهارم  رتبه ی  نیز 

اختصاص داده است«.

تشکیل  هدف  به  اشاره  با  موحد 
شوراهای حل اختالف، بیان کرد: »کاهش 
جلب  قضایی،  محاکم  به  مردم  مراجعات 
رفع  منظور  به  مردمی  مشارکت های 
اموری که  اختالفات محلی، حل و فصل 
ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی 
آن ها از پیچیدگی کمتری برخوردار است، 
کاهش دعاوی و در نهایت کاهش ورودی 
پرونده ها به دستگاه قضایی کشور ازجمله 
اهداف تاسیس شوراهای حل اختالف بوده 

است«.
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در سطح استان کرمان ۳۱۲ شورای حل 
»از  کرد:  تاکید  هستند،  فعال  اختالف 
صدور  صالحیت  شورا   ۱۲۷ تعداد  این 
دارند  را  شوراها  این  قضات  توسط  حکم 
اختالف  حل  شورای  شعبه   ۹۹ تعداد  و 
رای  که صالحیت صدور  صلحی هستند 

در پرونده ها را ندارند«.
کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
اختالف  حل  شورای   ۸۶« داد:  ادامه 
روستایی در سطح استان کرمان مشغول 
به فعالیت هستند که این شوراها می توانند 
اصالح  و  مصالحه  طریق  از  را  پرونده ها 

ذات البین مختومه کنند«.
از  درصد   ۴۴« داد:  ادامه  وی 
پرونده های قابل مصالحه در شوراهای حل 
اختالف با سازش مختومه شده است که 
اقدام بزرگی در شوراهای حل اختالف به 

شمار می رود«.
پرونده هایی  »در  شد:  یادآور  موحد 
شده  صادر  آن ها  در  قصاص  حکم  که 
است، از سال ۹۲ تاکنون ۹۰ محکوم به 
قصاص با مداخله ی شوراهای حل اختالف 
به  منتهی  سازش  و  صلح  هیات های  و 
مصالحه و سازش بین اولیاء دم مقتول و 
محکوم علیه شده است که بعضا منتهی به 
تحمل  در حال  یا محکوم  و  آزادی شده 

مجازات جنبه ی عمومی جرم است«. 

ایجاد  تفاهم نامه ی  فرهنگ وهنر:  گروه 
دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی ایران 
و برگزاری ساالنه ی جشنواره در استان کرمان، 
بین معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و استاندار کرمان منعقد شد.
در این تفاهم نامه با اشاره به اینکه جشنواره 
پایدارترین  ازجمله  ایران  نواحی  موسیقی 
جلوه گاه  و  ایران  موسیقایی  ملی  رویدادهای 
برگزاری  است،  سرزمین  این  آواهای  کهن 
در  نواحی  موسیقی  جشنواره  دوره  چهارده 
قابل  ظرفیت  نشان دهنده ی  را  کرمان  استان 

توجه استان و هنرمندان آن، دانسته است.
بر اساس این تفاهم نامه، وزارت ارشاد متعهد 
راه اندازی  و  ایجاد  قانونی  مجوزهای  صدور  به 
رسمی دبیرخانه دائمی جشنواره در کرمان بر 
نواحی،  موسیقی  برگزاری  آیین نامه ی  اساس 
دفتر  )مدیرکل  جشنواره  رئیس  ابالغ  صدور 
سیاست گذاری  شورای  تشکیل  و  موسیقی( 
و تعیین دبیر هنری و مدیر اجرایی جشنواره 
آیین نامه ی  اساس  بر  استان(  ارشاد  )مدیرکل 

برگزاری جشنواره، شده است.

برای شناساندن جشنواره  ایجاد هماهنگی 
موسیقایی  مجامع  در  کشور  نواحی  موسیقی 
جهانی و زمینه سازی برای دعوت از هنرمندان 
و  بین المللی  صحنه های  در  اعزام  و  تبادل  و 
بخشی  تامین  به  هنری  امور  معاونت  کمک 
تعهدات  دیگر  از  نیز  جشنواره  هزینه های  از 
ارشاد  وزارت  یعنی  تفاهم نامه،  اول   طرف 

است.
تفاهم نامه  این  اساس  بر  نیز  کرمان  استان 

تجهیز  و  مناسب  مکان  تامین  به  متعهد 
دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی کشور 
در کرمان و تامین هزینه های برگزاری هر دوره 
از جشنواره پس از تایید نهایی برآورد هزینه ها 

توسط شورای سیاست گذاری شد.
برای  استان  در  کامل  هماهنگی  ایجاد 
میزبانی باشکوه با استفاده از همه ی ظرفیت ها 
در هر دوره از جشنواره و انجام تبلیغات الزم و 
پوشش خبری و همچنین تهیه و تدوین بانک 

از  کشور  نواحی  موسیقی  هنرمندان  اطالعات 
تعهدات دیگر استان کرمان در این تفاهم نامه 

است. 
انتقال جشنواره  موضوع  است،  ذکر  شایان 
موسیقی نواحی ایران که متولد کرمان است و 
امسال نیز چهاردهمین دوره ی آن اواخر مهرماه 
در کرمان برگزار شد، طی سال های اخیر، بارها 
رویداد  این  برگزاری  آستانه ی  در  خصوصا  و 

بزرگ هنری مطرح بوده است.
خردادماه امسال به دنبال امضای تفاهم نامه ی 
جشنواره  میزبانی  ارشاد،  وزارت  با  کرمان 
موسیقی نواحی برای دو سال در کرمان تمدید 
شد اما همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره ی 
جشنواره در کرمان، معاون هنری وزیر ارشاد از 
میزبانی دائمی کرمان برای برگزاری جشنواره 
با  اکنون  و  داد  خبر  ایران  نواحی  موسیقی 
گذشت چند هفته از این رویداد، تفاهم نامه ی 
امضای  به  کرمان  در  دائمی جشنواره  استقرار 
استانداری کرمان و وزارت ارشاد رسید تا استان 
موسیقی  هنرمندان  میزبان  ساله  هر  کرمان 

نواحی از سراسر کشور باشد. 

علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس  جامعه:  گروه 
کرمان درباره ی آخرین وضعیت شیوع کرونا در 
استان گفت که از دو هفته پیش، روند نزولی 
بیماری متوقف شده و هم بیماران سرپایی و هم 

بستری شدگان زیاد شده اند. 
»این  کرد:  اظهار  البته  رشیدی نژاد  دکتر 
افزایش در حدی نبوده که بگوییم پیک ششم 
کرونا شروع شده است، اما هیچ چیز هم قطعی 
پیک  بروز  از  نشانه ای  است  ممکن  و  نیست 

جدید باشد«.
وی به همگان تاکید کرد که واکسن بزنند 
و اذعان کرد: »مرگ ومیر و وخامت بیماری در 

واکسن زده ها بسیار کم تر بوده است«.
تزریق  برای  مناسب  زمان  درباره ی  وی 
نوبت سوم واکسن نیز توضیح داد که در ادامه 

می خوانید.

شامگاه  رشیدی نژاد،  حمیدرضا  دکتر 
دوشنبه ۲۴ آبان ماه در یک گفت وگوی زنده ی 
تلویزیونی در توضیح بیش تر این موارد با بیان 
پیک  هم  استان  بودن  پهناور  دلیل  به  اینکه 
بیماری که ایجاد می شود طوالنی تر است و هم 
افزود:  روند فروکش کردن آن طول می کشد، 
طی  را  خوبی  نزولی  روند  قبل،  روز   ۱۴ »تا 
نزولی متوقف  روند  از آن زمان  اما  می کردیم، 

شده است«.
وی ادامه داد: »در اوج پیک قبل بیماری، 
حدود دو هزار بیمار در بیمارستان های استان 
از  کم تر  به  پیش  هفته  دو  تا  اما  بود  بستری 
یک سوم این میزان رسید. از آن به بعد اما این 
تعداد  گذشته  هفته ی  از  و  شد  متوقف  روند 
بیماران بستری و سرپایی افزایش یافته است«.

وی در عین حال اظهار  کرد: »این افزایش، 
پیک  بگوییم  که  نبوده  توجهی  قابل  به طور 
ششم در حال رخ دادن است، اما قابل پیش بینی 

هم نیست و شاید شروع پیک جدید باشد«.
وی سپس بیان کرد: »در حال حاضر، ۶۵۰ 
بیمار در استان بستری هستند که تست حدود 
۲۵۰ نفر آن ها مثبت است. حدود ۴۰۰ بیمار 
هم با عالئم بالینی کرونا بستری هستند. ۱۴۰ 
تحت  بیمار   ۵۰ و  ویژه  بخش های  در  بیمار 

ونتیالتور هستند«.
روند  دنیا  کل  »در  داد:  ادامه  رشیدی نژاد 

برخی  در  بلکه  است  نشده  متوقف  بیماری 
باید  است.  شده  آغاز  هم  موج ششم  کشورها 
اکثر  و  بگیرد  صورت  کامل  واکسیناسیون 
پیک  دیگر  تا  شوند  واکسینه  جامعه  افراد 
باید  زمان  آن  تا  و  ندهد  رخ  بیماری  موج  و 

شیوه نامه های بهداشتی رعایت شود«.
باشد  همه گیری  وقتی  اینکه  بیان  با  وی 
ویروس جهش جدید پیدا می کند و همه گیری 
را افزایش می دهد، اظهار کرد: »فعال بیش ترین 

شیوع بیماری مربوط به ویروس دلتاست«.
افزود:  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس 
»در کل کشور هنوز پیک ششم شروع نشده 
در  آمادگی  کنیم.  مراقبت  باید  همه  اما  است 
سطح بیمارستان ها ایجاد شده و توصیه ی ستاد 
ملی کرونا نیز همین است. امکاناتی اعم از تخت 
بیمارستانی و دارو و تجهیزات فراهم شده است 
تا اگر موج جدید ایجاد شد از پس آن برآییم«.

وضعیت  درباره ی  ادامه،  در  رشیدی نژاد 
سه  از  »بیش  گفت:  استان  در  واکسیناسیون 
میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن در کل استان 
تزریق شده که بیش از دو میلیون و ۲۰ هزار 
نفر نوبت اول و حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار 

نفر هر دو نوبت را تزریق کردند«.
وی بیان کرد: »در واقع، حدود ۷۹ درصد 
دریافت  را  نوبت  یک  استان  هدف  جمعیت 
کردند و بقیه بسته به نوع واکسن، یک ماه و 
برخی دو تا سه ماه نوبت دوم می رسد، تزریق 

خواهد شد«.
وی تاکید کرد: »براساس آنچه که ثابت شده 
افرادی که دچار کرونا شدند و به بیمارستان ها 
مراجعه کردند، اکثریت واکسن دریافت نکرده 

دچار  اگر  زدند،  واکسن  که  بیمارانی  بودند. 
بدحالی  و  خفیف  عالئم  با  شدند  هم  بیماری 
در  مرگ ومیر  به طور مشخص  و  بوده اند  کم تر 
بین واکسن زده ها بسیار بسیار کم بوده و این 
دلیل قانع کننده ی خوبی است که واکسن زدن 

شدت و عوارض بد بیماری را کم می کند«.
از  بسیاری  تاریخ،  طول  »در  افزود:  وی 
بیماری ها با واکسن ریشه کن شده و بسیاری از 
بیماری ها با واکسن قابل کنترل است و همین 
دلیل قانع کننده ای است تا واکسن کرونا تزریق 

شود«.
همه گیری  اینکه  بیان  با  رشیدی نژاد 
کشورهای  »در  کرد:  اظهار  دارد،  ادامه  هنوز 
ولی  است،  افزایش  به  رو  ششم  پیک  اروپایی 
است.  شده  کم تر  قبل  به  نسبت  مرگ ومیرها 
تا  است؛  همه گیری  شرایط  در  دنیا  کل  هنوز 
قطع  زنجیره  و  کامل  واکسیناسیون  که  وقتی 

شود«.

زمان مناسب برای تزریق واکسن
نیز  )یادآور(  بوستر  واکسن  درباره ی  وی 
توضیح داد: »تزریق دوز سوم طبق برنامه ای که 
اعالم شده آغاز شده است. افرادی که سینوفارم 
و برکت و بهارات هندی زدند، بعد از گذشت 
کنند.  تزریق  را  یادآور  می توانند  ماه  چهار 
ولی اگر اسپوتنیک و آسترازنکا زده اند، بعد از 
گذشت شش ماه می توانند دوز سوم را دریافت 
کنند. اولویت دوز سوم نیز با گروه هایی از جمله 
کادر بهداشت و درمان و افراد باالی ۶۰ سال و 
جانبازان و معلولین و افراد دارای بیماری مزمن 
که ضعف سیستم ایمنی دارند، است و توصیه 
شده که مراجعه کنند تا دوز سوم تزریق شود«.

وی اضافه کرد: »در مورد دوز یادآور، یا از 
همان واکسن باید استفاده کرد یا آسترازنکا هم 

می توان تزریق کرد«.
وی با یادآوری اینکه هیچ افتراق مشخصی 
نمی شود بین واکسن ها قائل شد، ادامه داد: »در 
معلوم شد که  واکسن ها  انواع  روی  بر  بررسی 
همه به خودی خود موثر واقع شدند و توصیه ی 
سازمان بهداشت جهانی این است هر واکسنی 
که در دسترس بود تزریق شود چراکه تفاوت 
عمده ای بین واکسن ها از لحاظ همه گیری قائل 

نیستند«.

تزریق  زمان  درباره ی  سپس  رشیدی نژاد 
واکسن گفت: »اگر فرد عالئم بیماری دارد باید 
اگر هم کسی دچار شده  و  تست کرونا بدهد 
عالئم  بهبود  از  هفته   ۴ از  بعد  معموال  باشد، 

می تواند واکسن بزند«.
واکسیناسیون  مراکز  آمار  درباره ی  وی 
مرکز  از ۳۲  »بیش  کرد:  اظهار  نیز  استان  در 
تجمعی در استان وجود دارد. در بیمارستان ها 
کار  نیز  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  برخی  و 
تیم های  حتی  و  می شود  انجام  واکسیناسیون 
سیار نیز به برخی نقاط حاشیه ی شهر مراجعه 
نیز  روستاها  بهداشت  خانه  در  و  می کنند 
نظر  از  مشکلی  هیچ  و  هستند  سیار  تیم های 

تعداد و انواع واکسن ها نداریم«.
دارم  همگان  از  که  »خواهشی  گفت:  وی 
این است حتما مراجعه کنند و همین امشب 
جای  بعدا  تا  بزنند  واکسن  بگیرند  تصمیم 

پشیمانی وجود نداشته باشد«.

هنوز داروی قطعی نیامده است
تجربی  و  علمی  »شواهد  کرد:  تاکید  وی 
باعث  واکسن  که  می گوید  بیماران  وضعیت  و 
وخامت  شدن  کم تر  و  بیماری  شدن  کم تر 
که  ابتدا  در  می شود.  مرگ ومیرها  و  بیماری 
باال  بسیار  روزانه  مرگ ومیرهای  نبود،  واکسن 
بود و االن مرگ ومیرها بیش تر در کسانی رخ 

می دهد که واکسن نزده اند«.
وی با بیان اینکه از مردم می خواهیم تا به 
شایعه سازی درباره ی واکسن کرونا توجه نکنند، 
برای  نیز  قطعی  داروی  »تاکنون،  کرد:  اظهار 
کرونا پیدا نشده است که بگوییم اختصاصا برای 
کروناست و بهبودی کامل ایجاد می کند. هنوز 

چنین چیزی ثابت نشده است«.
در  داروها  »یک سری  افزود:  رشیدی نژاد 
حال مطالعات هستند؛ ممکن است در آینده ی 
نزدیک وارد بازار دارویی شوند ولی آنچه مسلم 
یک سری  است.  حمایتی  درمان های  است 
به  موقع  به  اگر  توجهی  قابل  درصد  با  داروها 
جمله  از  است  بوده  موثر  شود  تجویز  بیمار 
و  التهاب  داروهای ضد  و  داروهای ضدویروس 
در  می گیرد.  صورت  که  تنفسی  مراقبت های 
دارد  وجود  آن ها  در  کرونا  عوارض  که  برخی 

داروی ضد لخته نیز داده می شود«.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کرد

توقف کاهش کرونا در استان کرمان!
 بیمارستان ها برای پیک ششم آماده اند                   مرگ ومیر در واکسن زده ها بسیار بسیار کم است

 زمان مناسب تزریق دوز سوم سینوفارم 4 ماه است

خبر

آگهي تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداري از منابع آب زیرزمیني 
محدوده مطالعاتي قریه العرب واقع در استان کرمان

پیرو آگهي ممنوعیت شماره 95/51918/700 مورخ 1395/12/16، بر اساس نتایج مطالعات و بررسي هاي به عمل آمده، افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم 
مخزن در محدوده مطالعاتي قریه العرب همچنان ادامه دارد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده یاد شده و به موجب ماده 4 
قانون توزیع عادالنه آب، ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداري از منابع آب )به استثناي موارد مندرج در آیین نامه 
اجرایي قانون الحاق یك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 57 قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 
سال 84 و در حد سقف تخصیص آب ابالغ شده( در محدوده مطالعاتي مذکور طبق نقشه هاي موجود در دفتر حوضه آبریز فالت مرکزی و شرقی شرکت مادر تخصصي 
مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه اي کرمان از تاریخ اتمام آگهی فوق )1400/9/19( به مدت 5 سال تا تاریخ 1405/9/19 با حدود اربعه به شرح زیر 

تمدید مي  گردد.
شمال: از محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی کرمان- باغین، بردسیر و قریه العرب )نقطه ارتفاعي 2411 کوه سیاه( در امتداد مرز محدوده مطالعاتي به خط الراس 

کوه جوپار، نقاط ارتفاعي 4135 و 3745 و از آنجا تا محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی کرمان- باغین، راین و قریه العرب
شرق: از محل تالقی مذکور در امتداد مرز محدوده مطالعاتي تا نقطه ارتفاعي 4465 کوه هزار )محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی راین ،ساردوئیه و قریه العرب(

جنوب: از محل تالقی مذکور در امتداد مرز محدوده مطالعاتي به محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی ساردوئیه، سراب هلیل و قریه العرب و در ادامه در امتداد مرز 
مذکور تا محل تالقي مرز محدوده های مطالعاتي بردسیر، قریه العرب و رابر

غرب: از محل تالقي فوق در امتداد مرز محدوده مطالعاتي به خط الراس کوه هاي فالح )نقطه ارتفاعي 3638( و ماده کوه و در ادامه در امتداد مرز مذکور تا محل تالقی 
مرز محدوده های مطالعاتی کرمان- باغین، بردسیر و قریه العرب )نقطه ارتفاعي 2411 کوه سیاه(. 
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وزارت نیرو


