
کلنگ احداث کارخانه ی 
کرمان،  در  خون  پالسمای 
 ۹۵ سال  بهمن ماه   ۲۲
رئیس وقت مجلس  توسط 
زمین  بر  اسالمی  شورای 
با  کارخانه،  این  تا  زده شد 
و  یک هزار  بر  بالغ  اعتباری 
۲۰۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت 
۹۰ هکتار، توسط بخش خصوصی در جاده ی 

ماهان به کرمان احداث شود. 
وعده  سرمایه گذار  سوی  از  زمان،  آن  در 
کارخانه  این  پالسمای  بخش  که  شد  داده 
دو سال بعد یعنی تا سال ۹۷ به بهره برداری 
کار  اما  است  پایان  به  رو  برسد. سال 14۰۰ 
در حد »اجرای فونداسیون« باقی مانده است.

متعددی  جلسات  استان،  در  تاکنون 
اما  برگزار شده  این پروژه  برای تعیین تکلیف 
دستاورد چندانی نداشته است. گفته می شود 
سرمایه گذار  توانایی  عدم  اصلی،  مشکل  که 

است.
گرفته  آن  برای  جدیدی  تصمیم  حاال 
شده: تا بیستم دی ماه اگر سرمایه گذار قدمی 
برداشت، که ادامه می دهد؛ اگر نه، سرمایه گذار 
جدیدی وارد پروژه خواهد شد. این تصمیمی 
است که در جلسه ی اخیر کارگروه رفع موانع 
تولید به ریاست دکتر مهرابی معاون اقتصادی 
استاندار گرفته شده است. اما آیا این بار، گره 
کور این پروژه باز می شود؟ تا بیستم دی ماه 

همه چیز مشخص خواهد شد.
فردای کرمان،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
جلسه ی  دی ماه،   11 جاری،  هفته  شنبه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به 
موضوع پروژه ی پالسما اختصاص داشت و به 
همین دلیل با رئیس سازمان صنعت، معدن 
را  کارگروه  این  دبیری  که  استان  تجارت  و 
و  پروژه  این  مشکالت  درباره ی  دارد  برعهده 
آخرین تصمیمات اخذ شده برای روند اجرای 

آن صحبت کردیم.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خبر  گذشته  سال  بهمن ماه  کرمان  استان 
وجود  با  کرمان  پالسما  پروژه ی  که  داد 
و  ندارد  سرمایه گذار  هنوز  زیاد  پیگیری های 

معطل مانده است.
اکنون، مهدی حسینی نژاد به فردای کرمان 
تولید،  موانع  رفع  کارگروه  در  که  می گوید 
تا  را  پروژه  که  طرح  اولیه ی  سرمایه گذار  به 
مرحله ی فونداسیون پیش برده، تا ۲۰ دی ماه 

را  خود  وضعیت  تا  شده  داده  فرصت  جاری 
برای ادامه ی کار پروژه یا انصراف از آن اعالم 

کند.
سرمایهگذارانجایگزینآمادهاند

از  تعدادی  آمادگی  از  حسینی نژاد 
این  به  ورود  برای  کرمانی  سرمایه گذاران 
از  »تعدادی  افزود:  و  داد  خبر  نیز  حوزه 
این  کسب  برای  تالش  در  دیگر  استان های 
کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  و  پروژه هستند 
و  کرده  تمدید  را  مجوز  مرحله،  سه  تاکنون 
اگر تا فرصت تعیین شده، سرمایه گذار فعلی 
پروژه  ندارد،  را  کار  ادامه ی  امکان  اعالم کند 
آمادگی  اعالم  که  دیگری  سرمایه گذاران  به 
خواهد  واگذار  دارند،  مالی  توانایی  و  کرده اند 
شد«. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان، سه شنبه 14 دی ماه در گفت وگو 
با خبرنگار »فردای کرمان« درباره ی پروژه ی 

پالسما کرمان، توضیحاتی بیش تری داد. 
وی گفت: »از روزی که در استان پیگیری 
بانک  یک  لحاظ  به  شد،  مطرح  موضوع  این 
اطالعات خونی و دانش بنیان که نیاز استان و 
کشور است، همه ی ارکان استان تالش کردند 
تا این واحد در استان ایجاد شود«. حسینی نژاد 
با اشاره به روند اجرای پروژه و معطلی آن به 
»در  افزود:  سرمایه گذار،  توانایی  عدم  دلیل 
با حضور  آخرین جلسه ای که هفته ی جاری 
سرمایه گذاران و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
برگزار شد، بحث بر سر این بود که چرا این 
پروژه که سال هاست مورد درخواست همه ی 
به  است،  استان  مردم  و  استان، کشور  ارکان  
نتیجه نمی رسد؟ البته دانشگاه علوم پزشکی در 
آن جلسه مطرح کردند که حتی سه نوبت هم 
تمدید مجوز پیگیری شده و با پیگیری هایی 
محترم  نمایندگان  و  محترم  استاندار  که 
داشتند، فرصت به سرمایه گذار قبلی داده شده 
تکمیل کند که آن سرمایه گذار  را  پروژه  که 
به دلیل مشکالت مالی که در جلسه هم به 
سرمایه گذاری  این  نتوانسته  کرد،  اشاره  آن 
اولیه  کارهای  یکسری  البته  کند.  تکمیل  را 
هم  فونداسیون  مرحله ی  تا  و  داده  انجام  را 
پیش رفته ولی به دلیل کمبود منابع مالی، که 
درخواست تسهیالت داشت، نتوانسته این کار 

را به نتیجه برساند«.

مهلتآخربهسرمایهگذار
چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
سرمایه گذار جدید به این حوزه ورود نمی کند؟، 

توضیح داد: »از بحث هایی که مطرح شده و 
از  این طرح یکی  این است که چون  هست، 
حوزه های  در  و  است  کشور  نیاز  مورد  موارد 
مختلف مانند امنیتی و دانش بنیان اقتصادی 
دلیل  به  اما  است،  مطرح  نظراتی  آن  روی 
این که زمان بر شده و کار آن چنانی به لحاظ 
پیشرفت فیزیکی انجام نشده بود، ارکان اصلی 
استان، دنبال سرمایه گذاران جدید هم در این 
است که  پیگیری  در حال  رابطه هستند که 
اگر این سرمایه گذار نتواند کار را انجام دهد، 
ورود  حوزه  این  در  جدیدی  سرمایه گذاران 
روز  جلسه ی  »در  افزود:  کنند«. حسینی نژاد 
شنبه، خواسته شد که سرمایه گذار حداکثر تا 
۲۰ دی ماه مشخص کند که می تواند این کار را 
ادامه دهد یا نه؟ تا سرمایه گذارانی که از سمت 
استان در حال پیگیری هستند و تمایل به این 

کار دارند آن ها ورود کنند«.
سرمایه گذار  ورود  امکان  درباره ی  وی 
خارجی به این پروژه نیز توضیح داد: »صحبتی 
این  در  علوم پزشکی  دانشگاه  مسئوالن  که 
حال  در  که  پیگیری هایی  و  داشتند  نشست 
انجام است، ظاهرا سرمایه گذاران دیگری هم 
این  به  دارند  تمایل  که  داریم  زمینه  این  در 
موضوع ورود کنند. این مسئله توسط دانشگاه 
مطرح شد که در صورتی که سرمایه گذار فعلی 
باشد،  نداشته  را  پروژه  انجام  توان  و  امکان 
آن ها ورود کنند. به همین دلیل مهلت تعیین 

تکلیف به سرمایه گذار داده شد«.

موضوعانتقالپروژههم
مطرحشدهاست

کرمان  استان  صمت  سازمان  رئیس 
درباره ی علت ُکندی روند تصمیم گیری برای 
که  مباحثی  از  »یکی  کرد:  اظهار  پروژه،  این 

که  بود  این  شد  مطرح  هم  اخیر  نشست  در 
به  می شود  صادر  که  مجوزهایی  این  خود 
پروسه ای  مجوز،  اخذ  موضوع،  اهمیت  لحاظ 
که دارد، نظرخواهی و استعالمی که باید در 
مهم  خیلی  شود،  انجام  مختلف  حوزه های 
است و مجوزهایی هم که صادر شده به گام 
را  تا سرمایه گذار، سرمایه گذاری  می رود  دوم 
انجام بدهد و به نظر می رسد که بحث مالی که 
سرمایه گذار نتوانسته آن را تامین کند، پروژه 
دلیل  همین  به  و  بود  کرده  چالش  دچار  را 
پیگیری هایی  با  مجوز  این  تاکنون  نوبت  سه 
حتی  و  شده  تمدید  داده،  انجام  استان  که 
با  اما  کند  پیدا  انتقال  پروژه  که  بود  صحبت 
انجام  علوم پزشکی  دانشگاه  که  پیگیری هایی 
داده خوشبختانه پروژه هنوز در استان است«.

عمده ی  می رسد  نظر  »به  داد:  ادامه  وی 
مشکل همان بحث تامین منابع مالی بود که 
پروسه نتوانسته بود به نتیجه برسد و حاال با 
توجه به این که سرمایه گذار نیز پیگیری هایی 
 ۲۰ تا  نهایتا  شد  قرار  داشته،  زمینه  این  در 
دی ماه وضعیت را تعیین تکلیف کند و با توجه 
به این که سرمایه گذار جدید هم وجود دارد به 
سمت سرمایه گذاری برود که توان مالی در این 

زمینه دارد«.

مجوزمحیطزیستراگرفتهایم
که  سوال  این  به  پاسخ  در  حسینی نژاد 
دارد؟؛  زیست  محیط  مجوز  پالسما  پروژه ی 
بیان کرد: »طبیعتا همه ی مجوزهایی که صادر 
طی  را  قانونی  و  اداری  پروسه های  می شود، 
صحبت  مجوزها  صدور  از  وقتی  است.  کرده 
طبیعی  منابع  از  استعالم  بحث  می کنیم 
عموما در حوزه های صنعتی وجود دارد و ما 

استعالم ها را می گیریم. 
در حوزه های بهداشتی هم طبیعتا همه ی 
این ها وجود دارد، البته بهتر است این موضوع 
حوزه ی  در  اما  کنید.  سوال  دانشگاه  از  را 
صنعتی و بر اساس مجوز صنعتی، مجوزهای 
محیط زیستی را دارد و چون بخشی از آن در 
این  می شد،  دنبال  معدن  و  صنعت  حوزه ی 

قسمت مجوز محیط زیست را دارد«. 
نیز  پروژه  برق  و  آب  تامین  درباره ی  وی 
گفت: »همه ی استان تالش کرده که همه ی 
بحث  تاکنون  و  کند  فراهم  را  زیرساخت ها 
این که آب، برق و یا گاز دچار چالش شده باشد 
مطرح نشده و همه تالش کردند اگر مشکلی 

وجود داشته باشد آن را برطرف کنند«. 

گروه جامعه: رئیس سازمان غذا و دارو با 
و  نظارت  نحوه ی  درباره ی  توضیحاتی  ارائه ی 
پایش بر محصوالت کشاورزی صادراتی و تولید 
داخلی، گفت: »از نظر سالمت این محصوالت 
ندارد«.  وجود  نگرانی  هیچ  جای  کشور  در 
برخی محصوالت  برگشت  علت  دارایی  بهرام 
مقررات  در  تغییراتی  را  صادراتی  کشاورزی 
صادرکنندگان  اطالع  عدم  و  روسیه  واردات 
داد: »هر کشوری  توضیح  و  بیان کرد  ایرانی 
محصوالت  در  را  خودش  خاص  استاندارد 
که  نیست  معنا  آن  به  این  و  دارد  کشاورزی 
مثال کشور روسیه استاندارد باالتری از کشور 
مصرف  نظر  از  تفاوت هایی  ما  بلکه  دارد.  ما 
فرآورده ها و سبد غذایی و باقی مانده سموم و... 
داریم«. به گزارش ایسنا سراسری، وی یکشنبه 

سازمان  نظارت  نحوه ی  درباره ی  دی ماه   1۲
غذا و دارو بر محصوالت کشاورزی صادراتی، 
جهاد  وزارت  به  دارو  و  غذا  »سازمان  گفت: 
می کند.  کمک  صادرکنندگان  و  کشاورزی 
از ما درخواست داشته باشند و  هر زمان که 
مقصدی را برای صادرات مشخص کنند، حتما 
این نظارت و پایش برای محصوالت شان اتفاق 
می افتد«. وی افزود: »ما محصوالت کشاورزی 
نظارت  این  و  می کنیم  پایش  را  صادراتی 
و کشاورزان  به صادرکنندگان  اتفاق می افتد. 
هم اعالم کردیم که هرکس بخواهد صادرات 
و  مراکز  دهد،  انجام  را  کشاورزی  محصوالت 
دانشگاه های  در سطح  را چه  آزمایشگاه هایی 
همکار  آزمایشگاه های  چه  و  علوم پزشکی 
معرفی کردیم که این مراکز به صادرکنندگان 

مقاصد  به  محصوالت شان  صادرات   برای 
که  طوری  به  می کنند.  کمک  مختلف، 
انجام  سالمت  گواهی  صدور  و  نمونه برداری 
انجام  را  صادرات شان  می توانند  و  می شود 
دهند«. دارایی درباره ی چرایی برگشت برخی 
محصوالت کشاورزی صادراتی، گفت: »به هر 
که  کرد  توجه  باید  می کنیم.  کمک  ما  حال 
واردات  مقررات  در  تغییراتی  مثال  عنوان  به 
افتاده  اتفاق  غذایی  محصوالت  برای  روسیه 
صادرکنندگان  با  باید  تغییرات  این  که  است 
افتاد.  دیر  اتفاق  این  اما  می شد  هماهنگ  ما 
دوستان سعی می کنند که برای آینده مطابق 
با قوانین کشورهای مقصد پیش بروند و ما هم 
به آن ها کمک می کنیم«. وی درباره ی نگرانی 
از سالمت محصوالت کشاورزی تولید داخلی، 

کشور  در  که  کشاورزی  »محصوالت  گفت: 
ما وجود دارد و مصرف می شود،  مورد پایش 
قرار می گیرند. باید توجه کرد که هر کشوری 
محصوالت  در  را  خودش  خاص  استاندارد 
که  نیست  معنا  آن  به  این  و  دارد  کشاورزی 
مثال کشور روسیه استاندارد باالتری از کشور 

ما دارد.
مصرف  نظر  از  تفاوت هایی  ما  بلکه   
فرآورده ها و سبد غذایی و باقی مانده سموم و... 
داد:  ادامه  دارو  و  غذا  رئیس سازمان  داریم«. 
کشورهای  با  ما  کشور  استانداردها،  نظر  »از 
اروپایی، کشورهای اروپایی با کشورهای شرق 
باید  در مجموع  دارند.  تفاوت هایی   ... و  آسیا 
توجه کرد که از نظر سالمت این محصوالت در 

کشور جای هیچ نگرانی وجود ندارد«. 

شهردار کرمان:
80 نقطه در شهر مستعد آبگرفتگی 

شدید است
گروه جامعه: شهردار کرمان 
شهر  در  نقطه   148« گفت: 
که  بودند  آبگرفتگی  مستعد 
اقداماتی،  انجام  با  و  شناسایی 
به ۹8 مورد کاهش پیدا کرد اما 
از این تعداد، 8۰ نقطه هستند 
که مشکل حاد دارند و در مواقع 
تغییر  با  حتی  شدید،  بارندگی 
مسیر آب و حفر چاه نیز، مشکل 

آن حل نمی شود«.
به گزارش استقامت، سعید شعرباف تبریزی 13 دی ماه در 
صحن علنی شورا افزود: »از زمان بارش قبلی تا االن، نقاطی 
که دچار آبگرفتگی می شد به ۹8 نقطه کاهش پیدا کرده و در 
بارندگی اخیر در بسیاری مناطق شهر، مشکالت خیلی اساسی 

نداشتیم«.
وی با بیان اینکه ۹8 نقطه در دو درجه ی آبگرفتگی حاد و 
متوسط تقسیم بندی شده  اند، افزود: »مشکل کم تر از 1۰ درصد 

آن با برخی کارهای کوتاه مدت قابل رفع است«.
نقطه در شهر، مشکالت جدی دارد و  وی گفت: »اما 8۰ 
حتی با تغییر مسیر آب و حفر چاه حل نمی شود و به مرور برای 

آن چاره اندیشی خواهد شد«. 

مشاور وزیر نیرو اعالم کرد
شیرین سازی یک مترمکعب

آب دریا 15 هزار تومان
قیمت  ایران  »در  گفت:  نیرو  وزیر  مشاور  اقتصاد:  گروه 
تمام شده برای شیرین سازی آب دریا باال است و نیم دالر )1۵ 
هزار تومان( بابت شیرین سازی هر مترمکعب هزینه می شود اما 

قیمت فروش آب به طور متوسط زیر دو هزار تومان است«.
از  آب  انتقال  پروژه ی  درباره ی  حاجی رسولی ها  محمد 
خلیج فارس نیز توضیح داد: »سیاست دولت برای انتقال آب از 
دریا صرفا برای تامین صنایع است که باید توسط خود صنعت 
و بخش خصوصی اجرا شود. انتقال آب از دریا، پروژه های گرانی 

هستند و دولت قطعا نمی تواند سرمایه گذاری کند«.
به گزارش ایلنا، وی 8 دی ماه افزود: »اولین کریدور انتقال 
آب از دریا برای گل گهر بوده که به بهره برداری رسیده و سه 

کریدور دیگر نیز مجوز گرفته اند«.
وی درباره ی دلیل توسعه ی کمتر آب شیرین کن ها در ایران 
نسبت به دیگر کشورهای حاشیه ی خلیج فارس گفت: »مهم ترین 
حاشیه ی  کشورهای  است،  تمام  شده  قیمت  به  مربوط  عامل 
این موضوع  به  بنابراین زودتر  خلیج فارس کال بی آب هستند، 
ورود کردند، ضمن اینکه سوخت های فسیلی سرشاری دارند. 

بنابراین در محاسبات قیمت سوخت را محاسبه نمی کنند«.
حاج رسولی ها یادآور شد: »فقط صنعت می تواند به پروژه های 
انتقال آب ورود کند، اما وزارت نیرو نیز برای حاشیه ی تا شعاع 
تامین آب شرب  برای  اینکه  ندارد جز  کیلومتر چاره ای   1۰۰

شهرها ورود کند«.

حادثه در محور باغین – بردسیر؛
تصادف اتوبوس و تریلی 1۹ 
کشته و مصدوم برجا گذاشت

گروه جامعه: نیمه شب سه شنبه 14 دی ماه، در اثر برخورد 
با یک  اتوبوس که از مشهد عازم بندرعباس بود  یک دستگاه 
تریلی، در محور باغین به بردسیر، دو نفر جان باختند و 1۷ 
نفر نیز مصدوم شدند. به گفته ی دکتر صابری رئیس اورژانس 
کرمان، فوتی های این تصادف، دو مرد ۲۰ و ۲8 ساله هستند که 

به علت شدت جراحات وارده، در دم جان باختند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، صابری 
بیان کرد: »حدود ساعت 1 بامداد روز سه شنبه 14 دی ماه، به 
دنبال دریافت گزارش برخورد اتوبوس به تریلی در کیلومتر 1۰ 
محور باغین به بردسیر، بالفاصله ۵ تیم فوریت های پزشکی به 
محل حادثه اعزام شد«. وی گفت: »در پی این حادثه متاسفانه 
دو مرد ۲۰ و ۲8 ساله به علت شدت جراحات وارده در دم جان 
باختند و 1۷ نفر مصدوم شدند که مصدومان شامل ۹ مرد و 8 

زن با رده ی سنی ۷ تا ۵3 سال هستند«.
این  مصدومان  از  نفر   14« افزود:  کرمان  اورژانس  رئیس 
حادثه بعد از رهاسازی و اقدامات درمانی مناسب توسط تیم های 
فوریت های پزشکی به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل و 

سه نفر نیز در محل حادثه درمان سرپایی شدند«.
وی تاکید کرد: »حال عمومی مصدومان این حادثه مساعد 

گزارش شده است«. 

پلیس فتا کرمان:
نرم افزارهای موبایل بانک را 

از منابع معتبر دانلود کنید
به  اشاره  با  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس  جامعه:  گروه 
دریافت گزارش های زیادی در مورد برداشت غیرمجاز از حساب 
شهروندان گفت: »برخی از این برداشت های غیرمجاز از طریق 

برنامه های موبایل بانک  جعلی انجام شده است«.
مالباختگان  افزود: »اشتباهی که  یادگارنژاد  امین  سرهنگ 
در این مورد انجام داده بودند این بود که برای نصب برنامه ی 
موبایل بانک به نتایج جست وجوی گوگل اعتماد کرده و برنامه 
کرده استفاده  گوگل  توسط  شده  معرفی  سایت های  از   را 

 بودند«.
»بررسی  گفت:  وی  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گزارش های رسیده در زمینه ی برداشت غیرمجاز از حساب ها، 
نشان  می دهد که بیشتر مالباختگان بدون لحاظ کردن نکات 
ایمنی، اقدام به نصب و استفاده از برنامه ی موبایل بانک جعلی 
کرده بودند«. وی بیان کرد: »همه ی بانک های کشور برنامه های 
بانکی خود را در وب سایت رسمی خود قرار داده اند که شهروندان 
در صورت نیاز به موبایل بانک مورد نظر خود می توانند آن را از 

سایت بانک مربوطه دریافت و نصب کنند«.
یادگارنژاد تاکید کرد: »شهروندان برنامه های مورد نیاز خود 
شبکه های  و  مجازی  فضای  در  شده  معرفی  لینک های  از  را 
اجتماعی نصب نکنند و فقط از فروشگاه های نرم افزاری معتبر 
برنامه های خود را دانلود و نصب کنند و اپلیکیشن های کاربردی 
مثل موبایل بانک را هم از سایت بانک مورد نظر خود دانلود و 

نصب کنند«.
در  امنیت  حفظ  برای  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
حساب های  »برای  کرد:  توصیه  شهروندان  به  موبایل بانک ها 
کاربری مختلف خود از رمز یکسان  و مشابه استفاده نکنند و 
برای باال بردن سطح امنیت رمزهای خود می توانند از برنامه های 

مدیریت رمز قوی و معتبر استفاده کنند«. 

خسارت  و آوارگی در سوز سرما 
که  بارشی  سامانه ی  جامعه:  گروه 
هواشناسی درباره ی ورود آن به استان کرمان 
هفته ی  چهارشنبه  روز  از  بود،  داده  هشدار 
گذشته فعالیت خود را در برخی مناطق آغاز 
کرد. تعدادی از شهرها در مناطق سردسیر و 
و  برف سفیدپوش شدند  بارش  با  کوهستانی 
آسمان بسیاری از شهرهای استان هم بارانی 
آن طور  دی ماه،   1۲ یکشنبه  روز  تا  اما  بود 
پیش بینی های هواشناسی  و  که در هشدارها 
 اعالم شده بود، میزان بارش ها زیاد و پرقدرت 

نبود.
جنوب  در  باران  بارش  اما  یکشنبه  روز 
از  تعدادی  و  گرفت  بیشتری  شدت  استان 
شهرها به دلیل طغیان رودخانه های فصلی و 
شدند  آبگرفتگی  دچار  سیالب،  شدن  جاری 

و راه ارتباطی بیش از ۵۰ روستاها قطع شد.
اداره  پیش بینی  مرکز  رئیس  گفته ی  به 
بیشترین  کرمان،  استان  هواشناسی  کل 
منوجان  به  مربوط  یکشنبه  روز  بارندگی های 
قلعه گنج  از آن،  بود و پس  با 1۹۵ میلی متر 
و  میلی متر   8۷ با  کهنوج  میلی متر،   1۰8 با 
میزان  بیشترین  میلی متر،   8۲ با  عنبرآباد 

بارندگی را داشته اند.

اسکاناضطراریروستائیانقلعهگنج
جاری  و  قلعه گنج  در  بارندگی ها  شدت 
سبب  روستاها،  در  خصوصا  سیل  شدن 
اسکان اضطراری شماری  و  تخلیه ی ساکنان 
کرمان،  ایرنا  گزارش  به  شد.  روستائیان  از 
فرماندار قلعه گنج با اشاره به آبگرفتگی شدید 
تعدادی از روستاها، گفت که به دنبال طغیان 
سیل،  شدن  جاری  و  فصلی  رودخانه های 
شهید  روستاهای  ساکنان  اضطراری  اسکان 
چاه نصیری زر، حاجی آباد، چراغ آباد، جنگل آباد 
و رستم آباد انجام شده است.  مهدی شهسواری 
از قطع راه ارتباط برخی روستاها نیز به دلیل 
طغیان رودخانه های فصلی خبر داد و گفت که 
تعدادی از روستاها نیز در محاصره ی سیل قرار 

دارند.

طغیانرودخانههاوآبگرفتگیمنازل
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان 
نیز روز دوشنبه 13 دی ماه، از آبگرفتگی برخی 
کرمان  جنوب  در  روستایی  و  مناطق شهری 
در پی بارش های یکشنبه شب خبر داد و گفت 
که دسترسی به 1۷ روستای قلعه گنج میسر 
نیست. به گزارش ایرنا کرمان، مجید سعیدی 
توضیح داد که در کهنوج باال آمدن سطح آب 
رودخانه ی شهر موجب آبگرفتگی چند منزل 
در این شهر شده است و در سوغان، ارزوئیه، 
رودبار جنوب، حاشیه ی جازموریان و فاریاب 

نیز تعدادی روستا دچار آبگرفتگی شده اند.
وی همچنین گفت که طغیان رودخانه ی 
آموزش و پرورش در رودبار جنوب نیز موجب 
اصلی شهر شده  جاری شدن آب در خیابان 
و  رودخانه  برخی محالت حاشیه ی  به  آب  و 

تعدادی از منازل ورود کرده است.

سفراستانداربهمناطقسیلزده
شرایط اضطراری جنوب کرمان همچنین 
به  دی ماه،   13 عصر  استاندار  تا  شد  سبب 
رودبار  راهی  سیل زده  مناطق  بررسی  منظور 
برگزاری  از  پس  زینی وند  علی   شود.  جنوب 
رودبار  در  استان  بحران  مدیریت  جلسه ی 
»با وجود  جنوب، در جمع خبرنگاران گفت: 
پیش بینی ها مبنی بر بارندگی ۵۰ میلیمتری، 

منطقه  این  از  آب  باالتری  بسیار  حجم  اما 
عمومی  روابط  گزارش  به  است«.  کرده  عبور 
استانداری کرمان، وی بیان کرد: »سال گذشته 
مناطق  و  رودخانه ها  از  کیلومتر   13۲ حدود 
شدند  الیروبی  استان  در  سیالب  تاثیر  تحت 
سیل  خسارت  کاهش  به  مسئله  همین  که 
بیان  با  زینی وند  است«.  کرده  کمک  کنونی 
بارش های  درباره ی  الزم  هشدارهای  این که 
به عشایر و مردم داده شد بود تا از خسارت 
»آبگرفتگی  افزود:  شود،  جلوگیری  جانی 
منازل، آسیب به کشاورزی و راه های دسترسی 
شهرستان های  در  اخیر  سیل  در  را  روستاها 
با  وی  بودیم«.  شاهد  کرمان  استان  جنوب 
بیان این که با اقدامات صورت گرفته در حال 
حاضر هیچ خانواده ای نیازمند اسکان نیست، 
استان  بحران  مدیریت  ستاد  »اعضای  گفت: 
و  دارند  حضور  سیل زده  شهرستان های  در 
استاندار  است«.  گرفته  صورت  افراد  اسکان 
فردا  از  خسارت ها  »برآورد  داد:  ادامه  کرمان 
انجام می گیرد، ضمن آن که از کمک واحدهای 
صنعتی نیز به عنوان معین استفاده خواهیم 
کرد تا آسیب های ناشی از سیل برطرف شود«. 
با بیان این که در ۹ شهرستان  وی همچنین 
استان کرمان بارندگی شدیدی را شاهد بودیم 
و حتی تا ۲۰۰ میلیمتر نیز در برخی مناطق 
»سیستم  گفت:  داشتیم،  را  بارندگی  گزارش 

آبرسانی به ۵۰ روستا تحت تاثیر سیل دچار 
 13۶ به  جاده ای  دسترسی  و  است  مشکل 

روستا نیز به دلیل سیالب قطع شده است«.

2نفردرسیرجانجانباختند
استان  در  آبگرفتگی  و  شدید  باران های 
دو کشته نیز برجا گذاشت. یک مادر و فرزند 
خردسالش در آب گرفتگی شهر سیرجان دچار 

حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.
اورژانس  رئیس  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
جمع  به  اشاره  با  سیرجان  پیش بیمارستانی 
سیرجان  راه آهن  پل  زیر  در  باران  آب  شدن 
گفت: »عصر روز دوشنبه، 13 دی ماه، یک مادر 
به  سواری  پژو  خودرو  با  خردسالش  دختر  و 
محدوده  این  وارد  پل،  این  زیر  از  عبور  قصد 
وارد  خودرو  ورود،  محض  به  که  بودند  شده 
عمق آب شده و سرنشینان آن دچار خفگی 
و مرگ می شوند«. به گفته ی نبی اهلل حیدرپور، 
این مادر و دختر به قرار هر روز قصد عبور از 
محدوده ی زیر پل راه آهن سیرجان به سمت 
کیلومتری سیرجان  در 4۵  روستای چاه دراز 
اینکه  از  غافل  و  داشتند  را  شیراز  محور  در 
را  آب  از  دریایی  سیل آسا  باران های  بارش 
وارد  است،  کرده  جمع  هم  روی  پل  زیر  در 
به  خودرو  ورود  محض  به  و  می شوند  مسیر 
محدوده ی زیر پل به دلیل خیس بودن خاک 
ُسر می خورد و وارد حجم زیادی از آب شده و 
خودرو خاموش می شود به طوری که اثری از 
خودرو به چشم نمی خورد. وی گفت: »برخورد 
تریلری که قصد عبور از محور زیر پل راه آهن 
در  با خودرو مدفون شده  داشته  را  سیرجان 
این  به  را  امدادی و هالل احمر  نیروهای  آب، 
از  پس  امدادی  نیروهای  و  می کشاند  منطقه 
با جسد  بیرون کشیدن خودروی غرق شده، 
گم  خانواده شان  گمان  به  که  دختر  و  مادر 
است،  گفتنی  می شوند«.  روبه رو  بودند،  شده 
تا روز سه شنبه مناطق جنوب استان همچنان 
و  بودند  وقوع سیالب  از  ناشی  تبعات  درگیر 

امدادرسانی به آن ها ادامه داشت.

3شماره 758 / سه شنبه - 14 دی 1400

خبرخبر

کاهش محسوس دما و یخبندان
آسمانکرمانبرفیوبارانیمیشود

100 هکتار از اراضی کرمان
درخت کاری می شود

ثبت نام مردان مجرد باالی ۲5 سال 
در نهضت ملی مسکن قطعی شد

کاهش یادگیری درس فارسی
 بین دانش آموزان 

هشدار زرد هواشناسی برای استان؛

پویش مردمی »ایران قوی، ایران سرسبز« آغاز شد

وزارت راه و شهرسازی:

معاون وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد

بارندگی و طغیان رودها در استان باعث شد 

بحران  مدیریت  کل  اداره  جامعه:  گروه 
ضمن  اطالعیه ای  صدور  با  کرمان  استان 
استان  در  هواشناسی  زرد  سطح  اعالم 
نسبت به کاهش دما هشدار داد. بر اساس 
این اطالعیه، دمای هوا از 1۵ دی ماه به طور 
محسوسی کاهش خواهد یافت و سرمای هوا 

تا ۲1 دی ماه ادامه خواهد داشت.
همچنین با ورود سامانه ی بارشی جدید 
به استان از عصر چهارشنبه، بارش برف در 
مناطق شمال و غرب و نیز بارش باران در 

جنوب استان پیش بینی می شود.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیریت  کل  اداره  اطالعیه ی  در  کرمان، 
بحران استان کرمان که سه شنبه 14 دی ماه 
منتشر شد با اشاره به پدیده های جوی مورد 
از  دما  محسوس  کاهش  به  نسبت  انتظار، 
اواخر وقت چهارشنبه پانزدهم تا سه شنبه 
هفته ی آینده ۲1 دی ماه هشدار داده شده 
است. بر این اساس، کاهش دما از مناطق 
از  و  می شود  آغاز  استان  غرب  و  شمال 
یکشنبه آینده، مناطق جنوبی را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد. در نتیجه ی کاهش دمای 
هوا، درجه ی دما به زیر صفر می رسد که در 
وقوع  سبب  و  دارد  تداوم  هفته  یک  طول 
اطالعیه  این  می شود.  شبانه  یخ بندان های 
همچنین از ورود سامانه ی بارشی جدید از 
اواخر وقت چهارشنبه 1۵ دی ماه خبر داده 
که تا اواخر وقت پنج شنبه 1۶ دی ماه فعال 
خواهد بود. سامانه ی بارشی جدید افزایش 
ابر و وزش باد نسبتا شدید را به دنبال خواهد 

داشت و با توجه به کاهش دما، بارش برف 
در بسیاری از مناطق شمال و غرب استان 
باران در مناطق جنوبی  و همچنین بارش 

پیش بینی می شود.
و  معابر  سطح  یخ زدگی  و  لغزندگی 
جاده ها، کاهش دید افقی در نیمه ی شمالی 
احتمال  برف،  بارش  به واسطه ی  استان 
آبگرفتگی و جاری شدن رواناب از مواردی 
و  بارشی  سامانه ی  فعالیت  با  که  است 
کاهش محسوس دما در استان رخ خواهد 
داد. در این اطالعیه درخصوص پیشگیری 
در  آب  مخازن  و  آب  لوله های  یخ زدگی  از 
معرض هوا، حفاظت از گل و گیاه در فضای 
باز و بسته، رعایت اصول ایمنی در تردد از 
معابر در صورت بروز یخ زدگی، بازدید ضدیخ 
حفاظت  انرژی،  بهینه ی  مصرف  خودروها، 
هشدار  فشار،  تحت  آبیاری  تجهیزات  از 
اختالل تردد در سطح شهر، آمادگی مردم 
برای برف روبی پشت بام یا شیروانی با رعایت 
نکات ایمنی، آماده سازی تجهیزات برف روبی 
بسته های  ذخیره ی  کنترل  برف زدایی،  یا 
نمک - ماسه در انبارها و نهاده ها در سطح 
راه های اصلی و فرعی در جاده های شمال 
و غرب استان، اطالع رسانی از سوی صدا و 
سیمای مرکز استان و آمادگی فرمانداری ها، 
ادارات  پلیس راه،  دهیاری ها،  شهرداری ها، 
راهداری و حمل ونقل جاده ای و سایر  کل 
انجام  جهت  ذیربط  اجرایی  دستگاه های 
از خسارات  برای جلوگیری  تمهیدات الزم 

احتمالی توصیه شده است. 

گروه اطالع رسانی: مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به آغاز به 
کار پویش مردمی »ایران قوی، ایران سرسبز« 
به منظور کاشت هزار درخت برای هر شهید، 
ایران  قوی  ایران  مردمی  »پویش  گفت: 
سرسبز همزمان با سراسر کشور در اراضی 
ملی بزرگراه امام رضا)ع( شهر کرمان آغاز شد 
و تا 11 اسفندماه روز جشن درختکاری در 
استان ادامه دارد«. مهدی رجبی زاده افزود: 
»هدف از اجرای این پویش مردمی، افزایش 
درختکاری و ارتقا پوشش گیاهی جنگلی و 
مختلف  آحاد  همکاری  با  که  است  مرتعی 
انجام  نهادها  و  سازمان ها  با کمک  و  مردم 
می شود«. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
کرمان،  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
وی با بیان این که پویش مردمی ایران قوی، 
مختلف  مناطق  در  می تواند  سرسبز  ایران 
کشور اجرا شود، ادامه داد: »اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری موظف به برنامه ریزی و 
حمایت از این پویش است«. رجبی زاده اظهار 
ایران سرسبز، در  ایران قوی،  کرد: »پویش 
اراضی ملی بزرگراه امام رضا )ع( در سطح 
1۰۰ هکتار و با استفاده از گونه ی بادام کوهی 

اسفندماه  در  درختکاری  روز  تا  و  آغاز شد 
وی  داشت«.  خواهد  ادامه  جاری  سال 
گفت: »هدف از انتخاب گونه ی بادام کوهی 
مقاوم بودن این گونه ی جنگلی به کم آبی و 
همچنین اقتصادی بودن آن است«. مدیرکل 
کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
قوی،  ایران  مردمی  پویش  »در  کرد:  بیان 
ایران سرسبز درصدد هستیم مردم در قالب 
فرایند کاشت درخت نسبت به این موضوع 
مهم فرهنگ سازی کنند«. وی افزود: »اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 
سعی دارد با استفاده از امکانات و منابع انسانی 
موجود در دستگاه های اجرایی مختلف، این 
پویش را بدون اعمال هزینه به دولت اجرا 
کند«. وی تاکید کرد: »سقفی برای نهال و 
بذر در پویش ایران قوی ایران سرسبز در نظر 
گرفته نشده و این مقدار به میزان مشارکت 
مردم بستگی دارد«. رجبی زاده با بیان اینکه 
نوع بذر و نهالی که در اختیار مناطق مختلف 
منطقه  شرایط  به  توجه  با  می گیرد  قرار 
ارزیابی می شود، ابراز امیدواری  کرد مقدار 
سطح نهال و بذرکاری در این طرح به بیش 

از هزار هکتار برسد. 

گروه اقتصاد: معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرسازی گفت: »مردان مجرد 
باالی ۲۵ سال هم می توانند در طرح نهضت 
آن  زمان  که  کنند  ثبت نام  مسکن  ملی 

به زودی اعالم خواهد شد«.
محمود محمودزاده بیان کرد: »بر اساس 
این مصوبه، همه ی آقایان مجرد که ۲۵ سال 
را تمام کرده اند می توانند برای خانه دار شدن 
در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند، 
اما در زمان تحویل واحد مسکونی خود باید 
سراسری،  ایرنا  گزارش  به  باشند«.  متاهل 
برنامه ی دولت  وی هشتم دی ماه درباره ی 
برای مشارکت جوانان مجرد در طرح نهضت 
ملی مسکن، افزود: »مصوبه ی شورای عالی 
مسکن برای ورود مجردها به طرح نهضت 
ملی مسکن ماه ها در وزارت راه و شهرسازی 
مورد ارزیابی و سرانجام مورد موافقت قرار 
گرفت«. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی توضیح  داد: »به دلیل حساسیت 
حقوقی که روی موضوع چگونگی مشارکت 
کار  مورد  این طرح  داشت،  وجود  مجردها 

کارشناسی حقوقی قرار گرفت و با بررسی 
مرحله ی  در  اکنون  حقوقی،  ابعاد  همه ی 
اجرا  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  نهایی  تایید 
قرار دارد«. وی ادامه  داد: »ثبت نام مجردها 
انجام  زمین  تامین  که  استانی  هر  در  نیز 
محمودزاده  شد«.  خواهد  آغاز  باشد،  شده 
خاطرنشان کرد: »اکنون ثبت نام نهضت ملی 
مسکن در جریان است و تا 1۵ دی ماه ادامه 
دارد، این زمان تمدید نخواهد شد و سپس 
با اعالم زمان جدید ثبت نام مجردها در طرح 

نهضت ملی مسکن آغاز خواهد شد«.
بر  سیزدهم  دولت  قصد  است،  گفتنی 
این است که با ساخت چهار میلیون واحد 
مسکونی در مدت چهار سال، کسری مسکن 

در کشور را جبران کند. 
سامانه ی  طریق  از  ثبت نام  اکنون 
»ثمن« به آدرس saman.mrud.ir انجام 
می شود و متقاضیان از ۲۷ مهرماه ثبت نام 
در سامانه ی ثمن را آغاز کرده  و تا 1۵ دی 
سامانه  این  در  ثبت نام  برای  دارند  فرصت 

اقدام کنند. 

گروه جامعه: معاون آموزش ابتدایی وزیر 
آموزش و پرورش با بیان این که در بازگشایی 
داشتیم،  تاخیر  کرونا  دوران  در  مدارس 
و   1۰ کاهش  شاهد  گذشته  »سال  گفت: 
بین  فارسی در  یادگیری درس  ۹ درصدی 
بودیم«.  دومی  و  اولی  کالس  دانش آموزان 
تجربه ی  این که  بیان  با  حکیم زاده  رضوان 
برای  یادگیری  امکان  داد  نشان  ماهه  چند 
دانش آموزان مناطق حاشیه ای و محروم که 
خانواده های آن ها از سطح سواد پایین تری 
موبایل   کوچک  قاب  در  هستند،  برخوردار 
آموزان  »دانش  افزود:  نیست،  فراهم  خیلی 
از  زودتر  که  عشایری  و  روستایی  مدارس 
را  حضوری  آموزش های  دانش آموزان  سایر 
آغاز کرده اند، کمتر لطمه دیدند«. به گزارش 
ایسنا کرمانشاه، وی هشتم دی ماه در نشست 
شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه، با 
بیان اینکه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته 
مثل انگلستان و آلمان خیلی دیر به سمت 

آموزش حضوری رفتیم، اظهار کرد: »اگرچه 
از نظر واکسیناسیون معلم ها جزو کشورهای 
موفق بودیم، اما در بازگشایی مدارس تاخیر 
داشتیم«. حکیم زاده اضافه کرد: »با وجودی 
طوالنی  خیلی  کشور  مدارس  تعطیلی  که 
هرگز  آموزش ها  معلمان  همت  با  اما  شد، 
کشورها  از  خیلی  برخالف  و  نشد  تعطیل 
فضای  در  مستمر  به صورت  دانش آموزان 
مجازی تحت تعلیم و تربیت قرار داشتند«. 
ایام  با بیان این که تعطیلی مدارس در  وی 
دانش آموزان  متوجه  زیادی  لطمه ی  کرونا 
کرده، گفت: »در پژوهش های صورت گرفته 
در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 
درصدی  و ۹  کاهش 1۰  شاهد  ترتیب  به 
یادگیری درس فارسی که جزو دروس پایه 
و مهم دانش آموزان مقطع ابتدایی است، در 
بین دانش آموزان کالس اولی و دومی بودیم 
که این وضعیت برای سطح سواد یک نسل 

نگران کننده است«.

1

گزارشی از آخرین وضعیت ساخت کارخانۀ پالسمای خون در کرمان؛

زمین گیر شدن سرمایه گذاری در پالسمای خون 

رئیس سازمان غذا و دارو:

محصوالت کشاورزی در کشور پایش می شوند

پروین 
میرزاحسینی


