
مراسم دومین سالگرد شهادت حاج قاسم
با میزبانی کرمان برگزار شد

میعادگاه با شکوه زائران 
شهید مقاومت 

حاج قاسم  سپهبد  شهادت  سالگرد  دومین  جامعه:  گروه 
اقشار  اسالمی،  جمهوری  نظام  مسئوالن  حضور  با  سلیمانی 
مسئوالن  و  مردم  و همچنین  ایران  سراسر  از  مردم  مختلف 
برنامه های  اجرای  با  و  مقاومت  هفته ی  طی  کشورها  برخی 
متنوعی در کرمان برگزار شد. هرچند سال گذشته به دلیل 
مراسم  شده،  اعمال  محدودیت های  و  کرونا  بیماری  شیوع 
اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، به صورت محدود برگزار 
گردید اما امسال با فروکش کردن بیماری، عاشقان و زائران 
این شهید سرافراز با سفر به کرمان و حضور در مرقد مطهر 
ایشان، دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی را با شکوهی 
و  کشورها  از  متعدد  موکب های  کردند. حضور  برگزار  خاص 
با  ویژه ی عزاداری  برگزاری مراسم های  و  استان های مختلف 
حضور مداحان مطرح کشوری و استانی طی هفته ی مقاومت 
در محل گلزار شهدا از جمله  این برنامه ها بود. در این هفته 
آیین اختتامیه ی جشنواره »سلیمان سالمت« با حضور وزیر 
بهداشت و درمان و برخی مسئوالن استانی در کرمان برگزار 
شد. گردهمایی تقریب مذاهب با حضور جمعی از علمای اهل 
تشیع و تسنن در مصلی بزرگ امام علی )ع( شهر کرمان از 
دیگر مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در کرمان بود. 
برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی »سرباز وطن« نیز با حضور 
امیر غالمعلیان، فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق ارتش در 
نگارخانه شهید آتشی کرمان افتتاح شد که تا بیستم دی ماه 
در شب  نیز  حاج قاسم«  وقت  »به  ویژه ی  مراسم  دارد.  ادامه 
شهادت این سردار بزرگ جهان اسالم با حضور خیل عظیم 
زائران و مشتاقان ایشان در گلزار شهدای کرمان برگزار شد. 
برنامه های هفته ی مقاومت و مراسم دومین سالگرد شهادت 
سردار سلیمانی تا پایان هفته ی جاری در کرمان ادامه دارد و 
گروه های مختلف مردمی از اقصا نقاط کشور برای زیارت مرقد 

مطهر این شهید بزرگوار به کرمان سفر می کنند.

معاون میراث فرهنگی استان کرمان
خبر داد

کشف آثار دورۀ هخامنشی
در  شهرستان بافت

گروه جامعه: معاون میراث فرهنگی استان کرمان از کشف 
دو پایه ستون سنگی دوره ی هخامنشی در یکی از زمین های 
»بنا  گفت:  و  داد  خبر  بافت  جنوب شهرستان  در  کشاورزی 
بافت، کشاورزان  اهالی روستاهای جنوبی  از  به گزارش یکی 
این منطقه هنگام شخم زدن، به این دو پایه ی ستون سنگی 
برخورد کرده اند«. مجتبی شفیغی افزود: »کارشناسان اداره کل 
با دریافت این گزارش، برای حصول اطمینان از درستی این 
انجام  از بررسی های  این روستا عزیمت کرده و پس  به  خبر 
رنگ  که سفید  پایه ستون کشف شده  دو  معلوم شد  شده، 

هستند متعلق به دوران هخامنشیان هستند«.
این  اینکه  بیان  با  ایسنا کرمان، وی 9 دی ماه  به گزارش 
ارتفاع ۴۰ و قطری ۵۰ سانتی متری هستند،  سنگ ها دارای 
باستانی  بر روی یک محوطه ی  افزود: »این زمین کشاورزی 
ایجاد شده است«. وی بیان کرد: »وجود این دو پایه ستون 
بافت  شهرستان  در  هخامنشیان  فعال  حضور  نشان دهنده ی 
بوده که در مطالعات باستان شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است«. شفیعی خاطرنشان کرد: »در حال حاضر ستون های 
مذکور در جای مناسبی نگهداری می شود و در اولین فرصت به 

موزه کرمان انتقال می یابد«. 

معاون صنایع دستی استان خبر داد
۴۸ اثر صنایع دستی کرمان مهر 

اصالت ملی گرفتند
گروه جامعه:  معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به برگزاری 
این  »در  گفت:  ملی  اصالت  مهر  داوری  دوره ی  ششمین 
اصالت دریافت کرد«.  اثر صنایع دستی کرمان مهر  دوره ۴۸ 
دوره  این  در  که  »رشته هایی  کرد:  اظهار  حسین زاده  کاظم 
موفق به دریافت مهر اصالت شدند شامل پته دوزی، خراطی 
پاپیه ماشه، چاقوسازی،  چوب، زیورآالت سنتی، فیروزه کوبی، 
درودگری سنتی،  تیکه دوزی،  ابریشم دوزی، چهل  گلیم بافی، 
پریواردوزی، تولیدات چرمی دست دوز، سفالگری، حصیربافی، 
نیمه قیمتی  و  قیمتی  سنگ های  تراش  و  سنتی  سازهای 
مجموع  »از  افزود:  وی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به  می شود«. 
۵۱ سهمیه ی استان کرمان برای ارسال آثار صنایع دستی به 
ششمین دوره ی داوری مهر اصالت، ۴۸ اثر این استان موفق به 
دریافت مهر اصالت شد و این استان در بین استان های منطقه 
سه کشور )کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان( مقام اول 
را به خود اختصاص داد«. معاون صنایع دستی استان کرمان 
ادامه داد: »در بین رشته های مذکور بیشترین مهر اصالت به 
رشته های پته دوزی و گلیم بافی تعلق گرفت«. وی خاطرنشان 
کرد: »در حال حاضر ۷۰ هزار هنرمند چیره دست کرمانی در 

۱۰۰ رشته و زیررشته صنایع دستی فعال هستند«. 

عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ 
مطرح کرد

احتمال ابتالی روزانه
۱۰۰ هزار نفر به اومیکرون 

گروه جامعه: رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به افزایش 
شناسایی موارد قطعی اومیکرون در کشور، گفت: »از هفته های 
اومیکرون در کشور خواهیم بود و احتماال  آتی شاهد شیوع 
آمار بستری ها باال خواهد رفت«. علیرضا بیگلری افزود: »اگر 
اومیکرون داشته  به  پیش بینی کنیم روزانه ۱۰۰ هزار مبتال 
باشیم، حداقل ۵ درصد این افراد بستری خواهند شد که عدد 
باالیی است«. به گزارش مهر سراسری، وی شامگاه دوشنبه 
۱3 دی ماه در گفت وگو با شبکه ی خبر سیما، با بیان این که 
از هفته های آتی شاهد شیوع اومیکرون در کشور خواهیم بود، 
اومیکرون  سویه ی  انتقال  سرعت  این که  به  توجه  »با  گفت: 
افزایش  نیز  بستری  موارد  قطعاً  است،  بیشتر  دلتا  به  نسبت 
خواهد یافت«. عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱9 ادامه داد: 
بیاید، سیستم بهداشت و درمان  »اگر چنین شرایطی پیش 
کشور تحت فشار مضاعف قرار خواهد گرفت«. وی با اشاره به 
افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور، گفت: »در انستیتو پاستور، 3۰ 
درصد از نمونه های کرونا که منفی می شود، آنفلوآنزا هستند«.

موارد  تشخیص  برای  ترکیبی  »کیت های  افزود:  بیگلری 
کرونا و آنفلوآنزا در کشور وجود دارد«.

خبر
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رئیس کل دادگستری کرمان:
حفظ کرامت افراد 

اولویت نخست دستگاه قضایی است 

مرکز پژوهش های مجلس: 
نیازی به تشکیل استان بم نیست

سخنگوی صنعت برق توضیح داد
برق چه کسانی گران می شود؟

با حضور نمایندگان ۵ قاره جهان؛

همایش شهید قدس مقاومت در کرمان برگزار شد 
گروه جامعه: رئیس کل دادگستری 
استان کرمان با اشاره به تاکید ریاست 
و  شهروندی  حقوق  به  قضائیه  قوه 
مردم  شرافت  و  کرامت  عزت،  حفظ 
در فرایندهای قضایی، گفت: »توجه به 
این مسائل از نیازهای امروز ماست و با 

اولویت ویژه ای پیگیری می شود«.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
یداهلل  کرمان،  استان  دادگستری  کل 
انفورماتیک  شورای  نشست  در  موحد 
به رهنمودهای  اشاره  با  استان کرمان 
در  قضائیه  قوه  ریاست  حکیمانه ی 
قضایی  شوراهای  با  اخیر  نشست 
افزود:  کشور،  سطح  در  استان ها 
»نخستین تاکید ایشان این بود که به 
دولت کمک شود زیرا دولت دلسوزانه 
و  است  مردم  مشکالت  حل  پیگیر 
این  از  خود  مقدورات  حد  در  باید  ما 

اقدامات حمایت و پشتیبانی کنیم«.
رئیس کل دادگستری استان کرمان 
رفتار  حسن  و  خلق  حسن  رعایت  بر 
ادامه  و  کرد  تاکید  مراجعان  برابر  در 
کار  و  تمامی مشکالت  وجود  »با  داد: 
سنگین و فرسایشی در دستگاه قضایی 
باید رفتار، گفتار و عمل ما بر مدار حق 
و حکمت باشد و همیشه در این مسیر 

حرکت کنیم«.
آن که  وجود  »با  کرد:  اضافه  وی 
و  مدیران  که  می شود  تاکید  همواره 
رفتار کنند  به نحوی  کارکنان قضایی 
که خدای ناکرده دلی به ناحق از آن ها 
اما  نشود  آزرده  کسی  خاطر  و  نرنجد 
در برابر عده ای که زیاده طلب و دنبال 

باید  هستند،  دیگران  حقوق  تضییع 
قاطعانه و با جدیت برخورد شود«.

موحد ادامه داد: »ریاست قوه قضائیه 
همچنین بر دوری از آنچه که ضرورت 
رابطه  این  در  و  کرده اند  تاکید  ندارد 
از  استفاده  به  نیاز  که  جایی  در  باید 
دستبند، پابند و ... نیست از این وسایل 
استفاده نشود و به نحوی رفتار شود که 
متهم در انظار عمومی تحقیر نشود و 
وی  بر  تحقیری  و  اجتماعی  مجازات 
تحمیل نگردد«. رئیس کل دادگستری 
استان کرمان با اشاره به وظایف قانونی 
تاکید  قضایی،  ضابطان  و  دادستان ها 
اخالق  با  آمیخته  اگر  »اختیار  کرد: 
شود، محاسن آن ظهور و بروز می کند 
و اگر آمیخته با بداخالقی شود، ثمره ی 

تلخی برای جامعه خواهد داشت«.
وی با تاکید بر لزوم تمرکز بر انجام 
وظایف و ماموریت های قوه قضائیه در 
داد:  ادامه  جاری،  پایانی سال  ماه های 
کارهای حاشیه ای  باید  برهه  این  »در 
به  مربوط  آن ها  از  که بخش عمده ای 
بخش های اجرایی است را واگذار کرده 
و بر فعالیت های قضایی تمرکز کنیم«. 

گروه جامعه: دفتر مطالعات سیاسی 
شورای  مجلس  پژوهش  های  مرکز 
بررسی  به  گزارشی،  طی  اسالمی 
بم  استان  تشکیل  طرح  کارشناسی 

پرداخت.
طبق  است:  آمده  گزارش  این  در 
شهرستان  های  طرح،  این  واحده  ماده 
شرق استان کرمان، شامل بم ـ ریگان 
کرمان  استان  از  نرماشیر  و  فهرج  ـ 
تفکیک شده و تحت عنوان استان بم 
به مرکزیت شهرستان بم ارتقا خواهند 

یافت.
تحلیل  با  مجلس،  پژوهشی  بازوی 
استان،  این  تشکیل  طرح  بررسی  و 
رفع  که  است  کرده  استدالل  این گونه 
نیازمند  الزاما  مناطق،  این  مشکالت 
ایجاد استان جدیدی نیست بلکه این 
اداری  رویه های  تغییر  با  مشکالت 
برنامه  ریزی  نظام  اصالح  و  اجرایی  ـ 

موجود قابل حل هستند.
تصریح  گزارش  این  از  بخشی  در 
شده است: تشکیل استان بم به لحاظ 
قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست 
و تصویب کلیات طرح توصیه نمی شود.

این  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
در  که  استدالل  هایی  مهم ترین  طرح 
چهار  انتزاع  برای  توجیهی  مقدمه ی 
کرمان  استان  از  مذکور  شهرستان 

استان  وسعت  از:  عبارتند  شده،  ارائه 
بودن  ناممکن  و  مسافت  بعد  کرمان، 
سرکشی استاندار و مدیران کل، برای 
همه ی  مشکالت  و  مسائل  بررسی 
نامتوزان  توزیع  استان،  شهرستان های 
امکانات و زیرساخت  ها، ضعف شدید 
اعمال مدیریت، بوروکراسی  های اداری 
اخذ  برای  پی  درپی  رفت وآمدهای  و 
مجوزها و تبعات ناشی از آن همچون 
تردد  هزینه  های  و  جاده ای  خطرات 
قرار  طرح  این  نویسندگان  مورد  که 
کم آبی  وجود  همچنین  است.  گرفته 
لزوم  و  پی درپی  خشکسالی  های  و 
شهرستان   چهار  در  متمرکز  مدیریت 
مذکور برای جلوگیری از خسارت های 
و  ملی  سرمایه  های  و  مردم  به  بیشتر 
برای  شایسته  مدیریت  اعمال  لزوم 
محرومیت زدایی از دیگر دالیل ضرورت 

تشکیل استان بم بیان شده است.
در گزارش دفتر مطالعات سیاسی، 
با بررسی دالیل توجیهی طرح تشکیل 
استان بم، این گونه استدالل شده است 
که رفع مشکالت ذکر شده در مقدمه ی 
استان  ایجاد  نیازمند  الزاما  طرح 
مشکالت  این  بلکه  نیست  جدیدی 
و  اجرایی  ـ  اداری  رویه  های  تغییر  با 
قابل  موجود  برنامه  ریزی  نظام  اصالح 

حل هستند. 

گروه اقتصاد: سخنگوی صنعت برق 
با بیان اینکه الگوی مصرف در مناطق 
جغرافیایی مختلف هیچ تغییری نکرده 
و برای کسانی که مصرف ماهیانه ی برق 
آن ها پایین تر از الگو باشد، هیچ افزایش 
است،  نشده  گرفته  درنظر  تعرفه ای 
گفت: »در ماه های غیر گرم سال الگوی 
تعریف  ساعت  کیلووات   ۲۰۰ مصرف 
شده است. این عدد برای ماه های گرم 
سال که خردادماه تا شهریورماه است 
در مناطق گرمسیر سه هزار کیلووات 
عادی  مناطق  برای  و  ماه  در  ساعت 

3۰۰ کیلووات ساعت است«.
بیان  با  مشهدی  رجبی  مصطفی 
گذشته  به  نسبت  الگو  این  اینکه 
هیچ تغییری نکرده است، اظهار کرد: 
تشویق های  بر خالف  که  »مشترکانی 
تعیین شده همچنان به مصرف باالتر 
از این میزان ادامه دهند، تعرفه ی برق 

آن ها افزایش خواهد یافت«.
وی اضافه کرد: »میزان مصرف مازاد 
به  مصرف  افزایش  با  متناسب  الگو  بر 
هزینه های  اساس  بر  و  پلکانی  صورت 

تامین انرژی اضافه می شود«.
 9 وی  سراسری،  مهر  گزارش  به 
دی ماه با تاکید بر اینکه الگوی مصرف 
است،  نکرده  تغییر  گذشته  به  نسبت 
الگوی  زیر  که  »مشترکانی  گفت: 
منطقه  هر  برای  شده  تعیین  مصرف 
هیچ  مشمول  می کنند،  مصرف  برق 
کماکان  و  نمی شوند  قیمتی  افزایش 
نظام تعرفه گذاری مصوب سال ۱39۷ 
برای این مشترکان لحاظ خواهد شد«.

وی بیان کرد: »همچنین پیش بینی 
شده که اگر مشترکی بتواند در چهارماه 

از  کم تر  به  را  خود  مصرف  سال  گرم 
می تواند  دهد  کاهش  مصرف  الگوی 
پاداشی  کاهش،  میزان  با  متناسب 
متناسب با هزینه هایی که برابر تامین 
برق برای وزارت نیرو است را دریافت 
مشترکان  حتی  شرایطی  در  و  کند 

خانگی بستانکار نیز خواهند شد«.
داد:  ادامه  برق  صنعت  سخنگوی 
 ۲۰۰ گرم  فصل  در  مشترکی  »اگر 
و  کرده  مصرف  برق  ساعت  کیلووات 
ساعت  کیلووات   ۱۰۰ آن  دنبال  به 
از  کند،  استفاده  برق  از  الگوی  زیر 
بهره مند  مصرفی،  کم  پاداش  یک 
جزئیات  تشریح  در  وی  شد«.  خواهد 
گفت:  نیز  پرمصرف ها  قیمت  افزایش 
تشویق های  بر خالف  که  »مشترکانی 
تعیین شده همچنان به مصرف باالی 
آن ها  برق  تعرفه ی  دهند،  ادامه  خود 
مصرف  میزان  یافت.  خواهد  افزایش 
مازاد بر الگو متناسب با افزایش مصرف 
به صورت پلکانی و بر اساس هزینه های 

تأمین انرژی اضافه می شود«.
شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
حاضر  حال  »در  افزود:  ایران  برق 
الگوی  مازاد  که  پرمصرفی  مشترکان 
برق  منطقه  هر  در  شده  تعیین 
درصد   ۲۵ از  کمتر  می کنند،  مصرف 
درصد   ۷۵ از  بیش  و  هستند  کل 
الگوی تعیین  از  مشترکان برق، کمتر 
کرد:  اظهار  وی  دارند«.  مصرف  شده 
»با کاهش مصرف مشترکان پر مصرف 
به میزان کمتر از الگو، عالوه بر اینکه 
می یابد،  کاهش  آن ها  صورتحساب 
امکان تامین برق پایدار را به ویژه در 

تابستان فراهم می کنند«. 

متخصص  محرز،  مینو  جامعه:  گروه 
ارزیابی  مسئوالن  از  و  عفونی  بیماری های 
علمی واکسن برکت مدتی می شود که سکوت 

کرده است.
او دالیل سکوتش را، فشار سنگین کاری 
برخی  برخورد  و  کرونا  پنجم  پیک  در طول 
پیک  در  می گوید:  و  می داند  رسانه ها  از 
پنجم واقعا وضعیت وحشتناکی را پشت سر 
طبابت  کار  سال   ۴۵ طی  شخصا  گذاشتیم،  
آن قدر جواز فوت صادر نکرده بودم که در آن 

ایام انجام دادم.
کرونایی  شرایط  نگران  همچنان  محرز 
کشور است، از واکسن برکت دفاع می کند و 
درباره ی آینده کووید نگرانی های جدی دارد.

از  استفاده  مردم  به  توصیه اش  مهم ترین 
ماسک و رعایت سایر پروتکل های بهداشتی 

است.
سایت خبرآنالین ۱۱ دی ماه گفت وگویی 

با او داشته که در ادامه می خوانید.

با  نبود؛  خربی  شما  از  بود  مدتی  
سکوت  در  و  نداشتید  گفت وگو  رسانه ها 

بودید؟
آمار  از یک طرف  نبود،   روحیه ام مناسب 
باال بود و  مرگ ومیرها در پیک پنجم بسیار 
وقت  اصال  و  گذرانیدم  را  دوره سختی  واقعا 
از برخورد برخی  از طرفی  مصاحبه نداشتم،  
با  رسانه ها  برخی  بودم،   ناراحت  رسانه ها 
جبهه گیری های خاص برداشت های خودشان 
از حرف های من برجسته می کردند و در  را 
رسانه ها  با  مدتی  گرفتم  تصمیم  فضا  این 

مردم  به  شود  نیاز  اینکه  مگر  نکنم  صحبت 
اطالع رسانی کنم.

در حال حاضر دربارۀ چه موضوعی باید 
به مردم اطالع رسانی کنید؟

را  ماسک  از  استفاده  برخی ها  متاسفانه 
فراموش کرده اند و این خیلی خطرناک است. 
هنوز هم مهم ترین توصیه ها برای پیشگیری 
شست وشوی  ماسک،   از  استفاده  کووید  از 
اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  و  دست ها 
اثرگذاری  واکسن هم  این ها،  بر  است. عالوه 
مرگ ومیر  از  جلوگیری  برای  شده ای  ثابت  
مهم ترین  شد  گفته  که  روشی  سه  اما  دارد 
می بینیم  اخیرا  که  است  پیشگیری  عوامل 

رعایت این پروتکل ها کمتر شده است.
چطور  را  دنیا  در  اومیکرون  وضعیت 

ارزیابی می کنید؟
که  باالیی  انتقال  سرعت  بابت  اومیکرون 
دارد در حال گسترش در دنیاست،  مرگ ومیر 
دلتا  سویه ی  نسبت  به  اومیکرون  سویه ی 
از  زیادی  تعداد  چون  اما  است  پایین  بسیار 
برای  مبتال می کند، می تواند  را  افراد جامعه 
برخی ها از جمله کسانی که واکسن نزده اند 
خطر مرگ داشته باشد. بر همین اساس چون 
استقبال از واکسن در آمریکا به نسبت اروپا 
در  کرونا  مرگ ومیرهای  تعداد  بوده،  کمتر 
آمریکا این روزها به شدت افزایش یافته است.
دربارۀ ورود اومیکرون به کشور و اینکه 
فکر  چه  داشت،  خواهد  سرنوشتی  چه 

می کنید؟

اگر رعایت پروتکل های بهداشتی فراموش 

پیش  سابق  پیک های  همان مشکالت  شود، 
استفاده  برخی ها  متاسفانه  آمد،  خواهد 
درحالی که  کرده اند،  فراموش  را  ماسک  از 
توجه  و  دست ها  شستن  ماسک،  هم  هنوز 
فاکتورهای  مهم ترین  اجتماعی  فاصله ی  به 

پیشگیری از ابتال به کرونا محسوب می شود.
تجربه ی دنیا نشان داده کسانی که واکسن 
زده اند کمتر دچار مرگ ومیر ناشی از ابتال به 
می شود  توصیه  پس  شده اند،  اومیکرون 
حتما کسانی که واکسن نزده اند اقدام کنند 
به زدن دوز سوم  و واکسن زده ها هم نسبت 
حتما هر چه زودتر پیگیر باشند. اما به نظر 
پیک  در  که  وضعیتی  به  توجه  با  می رسد 
پایین  مرگ ومیرها  آمار  فعال  داشتیم،   پنجم 

باشد.
چطور؟

وضعیت  واقعا  پنجم  پیک  در  ببینید 
شخصا  گذاشتیم،   سر  پشت  را  وحشتناکی 
فوت  آن قدر جواز  طبابت  کار  طی ۴۵ سال 
صادر نکرده بودم که در آن ایام انجام دادم، 
فوتی های  متاسفانه  و  بود  تجربه  بدترین 
زیادی داشتیم،  با توجه به آن میزان از ابتال، 

در حال حاضر آمارها پایین است.
یعنی معتقدید که ایمنی گله ای بوجود 

آمد؟
توجه  باید  اما  آمده  پیش  گله ای  ایمنی 
و  است  موقت  گله ای  ایمنی  کال  که  کنیم 
تاثیرگذاری موقتی دارد،  با هر سویه ی جدید 
ممکن است باز به همان آمارهای زیاد ابتال و 

مرگ ومیر برسیم.

کنیم،  صحبت  برکت  واکسن  دربارۀ 
اما  بودید،   واکسن  این  مدافعان  از  شما 
روی  کمی  واکسن  تولید  در  بدقولی ها 

اعتماد عمومی اثر گذاشت.
ببینید من هنوز هم از واکسن برکت دفاع 
و  موثر  واکسن  این  علمی  لحاظ  می کنم،  از 
سه  که  دارم  باورش  خودم  است،   بی عارضه 
بدقولی های  کردم،   تزریق  را  برکت  از  دوز 
تولید و توزیع به گروه علمی ربطی ندارد،  اما 
و  دنیا،   تولید واکسن در  زیاد  به خاطر حجم 
اینکه برخی از مواد تولید واکسن وابسته به 
عواملی هست،  مشکالتی در روند تولید پیش 
علمی  اعتبار  به  ربطی  مسائل  این  اما  آمد،  

واکسن برکت ندارد.
آیندۀ کووید چه می شود؟

اما فعال  این سوال مشکل است  پاسخ به 
که  است  این  بگویم  می توانم  که  چیزی 
مدام  کرونا  ویروس  نیست،   امیدوارکننده 
هم  قوی تر  حتی  و  می دهد  ماهیت  تغییر 

می شود و این مسئله نگران کننده است. 

اواخر  از  که  بارشی  سامانه ی  اقتصاد:  گروه 
برخی  بود،  شده  کرمان  وارد  گذشته  هفته ی 
مناطق را با برف سفیدپوش کرد. برخی دیگر از 
مناطق مثل شهر کرمان بارانی شدند و اکنون، 
را پشت سر  فعالیت های خود  اوج  این سامانه 

گذاشته و آرام گرفته است.
چند  این  طی  استان  که  خوبی  بارش های 
خشکسالی  و  کم آبی  اگرچه  کرده؛  تجربه  روز 
حاّدی که به آن مبتالست را رفع نکرده اما در 
قلعه گنج و منوجان سفره های آب زیرزمینی که 
پیش از این، سطح آب چاه ها باال بوده، تا حد 
زیادی تغذیه شده اند، سد نساء بم و سد جیرفت 
رشیدی،  علی  اما  داشته اند  خوبی  ورودی  هم 
مدیرعامل آب منطقه ای استان به فردای کرمان 
می گوید که این بارش ها بر منابع آب زیرزمینی 
شهرهایی مثل کرمان، سیرجان و رفسنجان که 
تاثیر  رسیده،  متر   3۰۰  ،۲۰۰ به  چاه ها  عمق 

چندانی نداشته است. به گفته ی او، باید تا پایان 
زمستان، هفت، هشت بارندگی مثل بارش های 
اخیر داشته باشیم تا بخشی از کمبود آب استان 
در  دی ماه   ۱3 دوشنبه  روز  وی  شود.  برطرف 
توضیح  در  فردای کرمان  خبرنگار  با  گفت وگو 
کامل درباره ی تاثیر بارش های اخیر بر منابع آبی 
استان گفت: »آمار کامل بارندگی را هواشناسی 
سامانه ی  این  خوشبختانه  اما  می کند  اعالم 
و  برگرفت  در  را  استان  مناطق  اکثر  بارشی، 
به ویژه در جنوب استان، در شهرهای قلعه گنج و 
منوجان بیش از ۱۰۰ میلیمتر بارندگی داشتیم 
ارتفاعات رودبار هم وضعیت خوب بود«.  و در 
چون  منوجان  و  قلعه گنج  »در  افزود:  رشیدی 
سطح آب چاه ها باال و بافت خاک، دانه درشت 
این  مطمئنا  دارد،  باالیی  نفوذپذیری  و  است 
مناطق  این  زیرزمینی  آبی  منابع  بر  بارش ها 
تاثیرگذار است«. وی ادامه داد: »ورودی آب سد 

نساء نیز، صبح امروز ۴۴۰ مترمکعب در ثانیه 
گزارش شده که حجم آب قابل قبولی است«.

جیرفت  سد  آب  »ورودی  کرد:  اظهار  وی 
هم تا صبح دوشنبه، حدود ۲۵۰ مترمکعب در 
ثانیه بوده که نسبتا خوب است«. وی درباره ی 
تاثیر این بارش ها بر منابع آب سطحی نیز گفت: 
»چشمه ها و چشمه سارها و قنات ها به ویژه در 
جمله  از  شهرستان هایی  و  کوهستانی  مناطق 
و  گرفته اند  تاثیر  بارندگی  این  از  بافت  و  رابر 
امیدواریم چشمه ها و چشمه سارها به آب بیاید 
و مقداری مشکالت کم آبی که تابستان گذشته 
داشتیم، برطرف شود«. مدیرعامل آب منطقه ای 
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  کرمان  استان 
این بارش ها به طور کلی می تواند نشانه ای بر رفع 
مشکل حاد کم آبی و خشکسالی استان باشد؟ 
حاد  مشکل  بارش ها  این  »خیر.  داد:  توضیح 
کم آبی را حل نمی کند و ُمسکن موقتی است اما 

هنوز بخش عمده ای از فصل زمستان را در پیش 
داریم و امیدواریم چندین بارندگی خوب و موثر 
بارندگی خیلی خوب بود و  این  باشیم.  داشته 
تاثیراتی بر ذخایر آب سطحی و برخی منابع آب 
زیرزمینی که سطح چاه ها باال بود داشته است. 
ولی خشکسالی را برطرف نمی کند«.  وی اضافه 
استان،  آب  کمبود  از  بخشی  رفع  »برای  کرد: 
باید هفت، هشت بارندگی خوب دیگر تا پایان 

زمستان داشته باشیم«.
رشیدی در پاسخ به این پرسش که بارندگی 
در شهر کرمان کم بود؛ این، نشانه ای از کم آبی 
کرمان،  شهرهای  »در  گفت:  است؟  تابستانی 
رفسنجان و سیرجان که عمق چاه ها ۲۰۰، 3۰۰ 
باعث  اما  ندارد  تاثیری  بارش ها  این  متر است، 
تقویت چشمه ها و چشمه سارها  و  تلطیف هوا 
می شود ولی امیدواریم تا پایان زمستان، در این 

مناطق هم بارندگی خوبی را داشته باشیم«. 

ویروس  به  مبتالیان  شمار  جامعه:  گروه 
فاصله ی  در  ایران  در  )اومیکرون(  کرونا  جدید 
کوتاهی پس از شناسایی اولین بیمار، به ۱9۴ 
مورد تا صبح روز سه شنبه رسید. معاون درمان 
وزارت بهداشت اعالم کرده که روند ابتال به این 
ویروس همچنان افزایشی و البته »نگران کننده« 
ویروس،  این  دلتا،  برخالف  البته،  است.  شده 
بدن  ایمنی  سیستم  علیه  کم تری  خشونت 
روانه ی  کم تر  را،  خود  بیماران  و  می دارد  روا 
به  که  کودکانی  تعداد  می کند.  بیمارستان 
بیش تر  اما  می شوند  مبتال  اومیکرونی  کرونای 
وزیر  معاون  گفته ی  به  حتی  و  شده  قبل  از 
شیوع  اومیکرون  که  کشورهایی  در  بهداشت، 
شدیدتری دارد، بستری در اطفال نیز نسبت به 

گذشته 3۰ درصد بیش تر شده است. 
وزارت بهداشت اما امیدوار است با تاخیری 
گرفته،  صورت  ایران  در  واکسیناسیون  در  که 
اومیکرون چندان قتل های گسترده ای در کشور 
را رقم نزند چراکه بسیاری از افراد، در شرایطی 
هستند که از مدت تزریق نوبت دوم واکسن شان 

برابر  بدن در  ایمنی  نگذشته و سیستم  خیلی 
اومیکرون دست باال را دارد. با این وجود، تاکید 
دوم  نوبت  از  ماه  سه  که  افرادی  است  این  بر 
را  دوز سوم  زودتر  واکسن شان گذشته، هرچه 
بزنند. این در حالی است که برخی کشورها از 
دوز  تزریق  حال  در  روزها،  این  ترکیه،  جمله 

پنجم واکسن کرونا به شهروندان خود است.
دیگر  دنیا  اینکه  است  مشخص  که  آنچه 
سال  دو  در  شود.  پاندمی  مغلوب  نمی خواهد 
گسترده ی  خسارات  بیماری  شیوع  گذشته، 
با  به دنبال داشته است.  اجتماعی  اقتصادی و 
ورود واکسن های مختلف اما، سپر دفاعی بشر 
اما هنوز هم،  قوی تر شد  ویروس  این  برابر  در 

نبرد ادامه دارد.
مختلف  استان های  در  اومیکرون  اگرچه 
کشور در حال گردش است اما کرمان همچنان 
را  ویروس  این  به  ابتال  از  قطعی ای  مورد  هیچ 
البته تاکید همگان بر این است  نداشته است. 
که عدم شناسایی مبتالیان قطعی به معنی نبود 
یکی پس  استان  نیست. همسایگان  اومیکرون 

از دیگری بیماران اومیکرونی خود را شناسایی 
این  آمار  باالترین  اکنون  هرمزگان  و  کرده اند 
ویروس  محاصره ی  در  کرمان  دارد.  را  بیماران 
جدید کروناست و پیک سنگینی  را پشت سر 
شرایط،  همین  و  پنجم(  )پیک  است  گذرانده 
نگرانی نسبت به وقوع پیک جدید با اومیکرون 
را  خورشیدی  نو  سال  آستانه ی  در  هم  آن 
تشدید و همزمان، رعایت پروتکل های بهداشتی 
توسط همگان را ضروری تر کرده است. تجربه ی 
داده  نشان  کرون  سایه ی  زیر  زندگی  سال  دو 
از دیگران  فاصله  رعایت  و  واکسن  که ماسک، 
می تواند سالمتی افراد را تا حد زیادی تضمین 
دانشگاه  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا  کند. 
علوم پزشکی کرمان، تا عصر دوشنبه ۱3 دی ماه، 
در استان، دو میلیون و ۱۵۱ هزار و ۷۰۵ نفر 
برای  آمار،  این  زده اند.  را  واکسن  اول  نوبت 
کسانی که دو نوبت زده اند، یک میلیون و ۸6۰ 

هزار و 6۰۰ نفر است.
 ۲۴۱ کرمان  در  سوم  دوز  تزریق کنندگان 

هزار و ۵۱۷ نفر هستند. 

با افزایش شمار مبتالیان در کشور و از آنجا 
که اومیکرون سرایت پذیری باالیی نسبت به پدر 
و پدربزرگان خود دارد، هفته های پرالتهابی در 
انتظار ایران و استان است. کافی است عده ای، 
بازی  همه،  وقت  آن  کنند.  پیشه  عادی انگاری 
ویروسی  باخت؛  خواهیم  جدید  ویروس  به  را 
که قرار بود نام »نوو« داشته باشد اما سازمان 
اشتباهاتی  از  جلوگیری  برای  بهداشت  جهانی 
 new که ممکن بود به دلیل تشابه تلفط نوو با

اتفاق بیفتد از این حرف صرف نظر کرد.
گفته می شود اومیکرون بیش از 3۰ جهش 
در پروتئین اسپایک یا شاخک خود داشته است. 
غیرطبیعی  را  جهش  تعداد  این  متخصصان 
که  کرده اند  مطرح  را  فرض  این  و  می دانند 
منحصر  بیمار  یک  در  جهش  این  احتماال 
به فرد شکل گرفته که بدنش توانایی پاکسازی 
طوالنی تری  بسیار  مدت  و  نداشته  را  ویروس 
مانده  باقی  بدنش  در  ویروس  بیماران  سایر  از 
است. هرچه که باشد، اکنون، اومیکرون میهمان 

ناخوانده ی جامعه ی جهانی است. 

شهید  بین المللی  همایش  جامعه:  گروه 
قدس مقاومت با حضور تعدادی از مسئوالن 
پارلمان های کشورهای اسالمی و نمایندگانی 
با  با هدف تجدید میثاق  قاره جهان  پنج  از 
آرمان های مسلمانان جهان و هم افزایی برای 
وحدت مسلمانان همزمان با دومین سالگرد 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  شهادت 

در کرمان برگزار شد.
سازمان  رئیس  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
گفت:  آیین  این  در  کشور  اساتید  بسیج 
»مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با 
رویکردی مساله محور، نقشه ی راهی بی بدیل 
جبهه ی  در  متعهد  متخصصان  حضور  برای 

مقاومت است«.
قاره  پنج  »از  افزود:  مردانی  محمدرضا 
سردار  شهادت  سالگرد  دومین  برای  جهان 
حاج  شهید  سپهبد  آمدند،  کرمان  به  دل ها 
قاسم سلیمانی کسی بود که جبهه ی مقاوت 
و  رشد  به  او  تجربه ی  و  هوش  به  اتکا  با 
بالندگی رسید و حدود مقاومت را در شرق و 

غرب عالم جاری کرد«.
وی گفت: »شهید سلیمانی نشان داد که 
شدیدترین  در  حتی  اسالمی  جمهوری  اگر 
کشور  باز  باشد،  ابی طالب  شعب  در  تحریم 

علی ابن ابیطالب)ع( خواهد ماند«.

ادامه  رئیس سازمان بسیج اساتید کشور 
ویژگی  ده ها  کنار  در  مجاهدانه  »مشی  داد: 
دیگر، سردار سلیمانی را عزیز همگان کرده 
است که کیان وار از کیان اسالم با خون خود 
دفاع کردند«. وی یادآور شد: »ابعاد وجودی 
والیت  جانب  از  سلیمانی  سردار  تفکرات  و 
به عنوان مکتب سلیمانی تعبیر می شود که 
سردار  عظمت  درباره ی  رهبری  معظم  مقام 
سلیمانی می فرمایند، سردار شهید را با چشم 

مکتب راه و مدرسه پندآموز نگاه کنیم«.
شهید  مکتب  »اساس  افزود:  مردانی 
سلیمانی و مکتب و ویژگی های ایشان، خود 
یک مثنوی بی پایان است که در شرح بیان 

نمی گنجد«. وی اظهار کرد: »شهید سلیمانی 
تحصیل کرده،  باهوش،  مردم دار،  فروتن، 
جانباز،  و  دلسوز  فرمانده ی  مجرب،  نظامی، 
رزمنده و با داشتن دغدغه ی کشور  و اسالم، 

سخنوری مقتدر و محبوب بود«.
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با بیان 
اینکه سه بعد شخصیتی ایشان را برای تذکر 
کردم،  انتخاب  گرانقدر  دوستان  و  خودم  به 
گفت: »شهید سلیمانی انسانی خودساخته و 
مقید بود و سایر ابعاد وجودی سردار دل ها 
متاثر از خلوص نیت و باطنشان بود خود را 
فدا کرده بود و شب زنده داری و تقوای ایشان 
کم فروغ  نیز  رزم  میدان  میانه ی  در  حتی 

نمی شد«.
مرزهای  شهید  ورای  »این  گفت:  وی 
ساکنان  به  نسبت  و  می اندیشید  جغرافیایی 
حفظ  با  او  داشت،  دغدغه  اسالمی  ممالک 
با  و  اسالمی  جوامع  و  اسالم  حریم  کردن 
امام  خلف  مرید  راستی  به  انسان ها  هدایت 

علی)ع( و محبوب همگان بود«.
مردانی خاطرنشان کرد: »شهید سلیمانی 
علوی  اقتدار  و  نبوی  عطوفت  از  تصویری 
از متمدن ترین شاخص های مکتب  داشت و 

شهید سلیمانی انقالبی بودن ایشان است«.
محبوب  آنچنان  »ایشان  داد:  ادامه  وی 
قلوب امت اسالم و ایرانیان شد که معاندان 
تالش می کنند در افکار عمومی او را بد جلوه 
که  می شود  مشاهده  همچنان  اما  دهند، 
انقالب گری  روحیه ی  و  مردم داری  وجهه ی 
او را به محاق می برد«. رئیس سازمان بسیج 
نفوذ  و  »محبوبیت  کرد:  بیان  کشور  اساتید 
مصادره  گروهی  هیچ  جانب  از  قاسم  حاج 
دیپلماسی  از  واالمقام  شهید  این  نمی شود، 
قرار  بلکه در بطن مسائل سیاسی  نبود  دور 
امام  راه  به  پایبندی  او  داشت و خط قطعی 
سلیمانی  شهید  سردار  است،  )ره(  راحل 
نیز  اجتماعی  و  سیاسی  نظامی،  میدان  در 

سربازی کارآمد برای انقالب و نظام بود«. 

مینو محرز، متخصص بیماری های عفونی:

اومیکرون برای واکسن نزده  ها خطر مرگ دارد
فراموش کردن ماسک خیلی خطرناک است

مدیرعامل آب منطقه ای استان:

بارش ها بر بعضی مناطق تاثیر چندانی نداشت

افزایش نگران کنندۀ مبتالیان به ویروس جدید در کشور؛

کرمان در محاصرۀ اومیکرون

خبر


