
سیمان نرسید، وعده 
استاندار روی هوا ماند

وعده زینی وند استاندار کرمان که سال گذشته در سفر به جیرفت گفته بود 
نوروز ۱۴۰۰ از روی پل سرجاز رد می شوم، عملی نشد. 
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استانداران بر تخصیص 
حقابه تاالب ها نظارت کنند
معاون اول رییس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت حفظ و صیانت از تاالب های کشور، گفت: مساله محیط زیست از مهمترین موضوعات 

 مورد توجه شهروندان ایرانی است و حفاظت از تاالب ها و عرصه های زیست محیطی کشور وظیفه همه دستگاه های حاکمیتی و مردم است .

جهانگیری: 

چه  عواملی  احتمال تولد کودکان 
سندرم  داون  را  افزایش می دهد

تفاوت حقوق بازنشستگان تأمین 
 اجتماعی با سایر صندوق ها برطرف شد 

اقامت بیش از ۲۳ هزار 
 گردشگر در کرمان 

۳

هیچ راهی جز 
تعطیلی ۳ هفته ای 
 کامل کشور نداریم

اشتغال زایی بیش
 از یک هزار نفر 

در حوزه صنایع معادن 
جنوب کرمان

مسئول کارگروه 
فناوری قرارگاه 

عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: 
با توجه به وضعیت واکسن  موجود کشور 
و آغاز موج چهارم   کرونا هیچ راهی جز 
تعطیلی سه هفته ای کامل کشور نداریم. 
احسان محبی نظر در صفحه توییتر 
خود نوشت:" با توجه به وضعیت واکسن 
موجود کشور و آغاز موج چهارم کرونا 
و تجارب دیگر کشورها، هیچ راهی جز 
تعطیلی سه هفته ای کامل کشور نداریم. "

میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
گردشگری و صنایع دستی استان 

کرمان گفت:از ۲۸ اسفندماه ۹۹ تا ۱۳فروردین ماه ۱۴۰۰، 
تعداد ۲۳هزار گردشگر در مراکز اقامتی تحت پوشش این 

اداره کل اقامت داشتند.

صفحه۳ را 
بخوانید

صفحه۲ را 
بخوانید ران
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سندرم داون برای مادر در هر سنی می تواند روی 
بدهد؛ اما هر چه سن مادر باالتر باشد، این احتمال 

بیشتر می شود. احتمال اینکه یک مادر بیست و پنج ساله کودکی با سندرم 
داون به دنیا بیاورد، یک در ۱۲۰۰ است اما احتمال اینکه یک مادر سی و پنج 
ساله کودکی با سندرم داون به دنیا بیاورد، یک در ۳۵۰ خواهد بود و برای مادر 
چهل ساله این احتمال به یک در صد می رسد. مادر چهل و پنج ساله نیز به 

احتمال یک در سی کودکی با سندرم داون به دنیا خواهد آورد. 

بازنشستگان  نون  کا رئیس  علی دهقان کیا 
ره اجرای مرحله دوم متناسب  با تهران در

سازی و رفع تبعیض میانگین دریافتی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی با سایر صندوق ها، اظهار کرد: حداقل بگیران دارای ۳۰ 
سال سابقه تأمین اجتماعی با حداقل بگیر بازنشسته کشوری باید 
لبه با دومین مرحله  ین مطا بهی داشته باشند که ا دریافتی مشا

متناسب سازی محقق شد.

صفحه۳ را 
بخوانید

صفحه ۳را 
بخوانید

۱۲۰۰۱۲۰۰ تصادف  تصادف 
و و ۵۸۵۸ کشته در  کشته در ۱۳۱۳ روز روز
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده           
شماره99/۵7/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " تامین تجهیزات، بهره برداري، نگهداري، تعميرات و 
احداث سازه هاي ذخيره سازي و انتقال آب و پساب جديد" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 
  WWW.GEG.IR شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/1/31 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع 
و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1400/1/24 
مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون 

مدیریت قراردادها و معامالت جبران خسارت مختار مي باشد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

دانا
راه 

س: 
عک

افزایش تصادفات رانندگی استان کرمان در ایام نوروز

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری 
 و صنایع دستی استان کرمان:

پیش بینی می شود از اواخر بهار واکسیناسیون عمومی 
 در سطح وسیعی از کشور انجام شود

معـاون درمـان وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی گفـت: 
پیـش بینـی مـی شـود از اواخـر 
واکسیناسـیون  امسـال  بهـار 
سـطح  در  عمومـی  و  فراگیـر 
شـود. انجـام  کشـور  از   وسـیعی 

دکتـر قاسـم جان بابایـی دوشـنبه 
جمـع  در  مـاه  فروردیـن   ۱۶
بـه رونـد  اشـاره  بـا  خبرنـگاران 
شـدید افزایـش بیمـاران سـرپایی 
و بسـتری مبتـا بـه کروناویـروس 
در کشـور اظهـار کـرد: رونـد رو بـه 
افزایش و شـیب تند ابتا بـه بیماری 
 کوویـد ۱۹ افزایـش یافتـه اسـت.

وی بـا اشـاره بـه افزایـش درصـد 
تسـت مثبت هـای کروناویـروس در 
کشـور گفت: شـیب تند مبتایان به 
بیمـاری کوویـد ۱۹ بیانگر بـاال بودن 
میـزان آلودگـی بـه ایـن بیمـاری در 
سـطح جامعـه اسـت و پیـش بینـی 
مـی شـود در روزهـای آینـده حتـی 
آمـار مراجعیـن بـه مراکـز درمانـی 

 افزایـش چشـمگیری پیـدا کنـد.
معـاون وزیـر بهداشـت از مـردم 
صحیـح  رعایـت  بـا  تـا  خواسـت 
پروتکل هـای بهداشـتی، زنجیـره 
نتقـال ویـروس را قطـع کننـد و  ا
فرمانـداران سراسـر کشـور نیـز بـا 
قرمـز شـدن وضعیـت رنـگ بنـدی 
شـهرها، براسـاس پروتـکل هـای 
شـرایط قرمـز رفتـار کننـد. عـاوه 
بر اینکـه مـردم بایـد در این شـرایط 
بهداشـتی  هـای  دسـتورالعمل 
را رعایـت کننـد و رفتـار شـهر و 
جامعـه نیـز بـر مبنـای وضعیـت 
مدیریـت شـود. و  تنظیـم   قرمـز 

وی تصریـح کرد: اگر بنا باشـد تمامی 
مراکـز تجمعی، رسـتوران هـا، مراکز 
خریـد و ... در شـرایط رنـگ بنـدی 
قرمـز بـه فعالیـت خـود ادامـه دهند 
و هیـچ تغییـری در رفتـار شـهرهای 
بـا وضعیـت قرمـز صـورت نگیـرد و 
صرفـا واژه قرمـز را یدک بکشـند، نه 
تنهـا زنجیـره انتقـال ویـروس قطـع 

نخواهـد شـد بلکـه شـرایط بدتـری 
 پیـش روی مـردم قـرار می گیـرد.

وی بـه افزایـش میـزان مـرگ و 
میرهـای کرونایـی در کشـور اشـاره 
کرد و افـزود: خوشـبختانه بـا رعایت 
پروتکل های بهداشـتی میـزان مرگ 
و میرهـا تـا حـدود روزانـه ۵۰ نفـر 
کاهـش یافـت، امـا در روزهـای اخیر 
بـه دلیـل شـیوع بیشـتر بیمـاری، 
متاسـفانه آمـار فوتی هـا در کمتـر 
از ۱۰ روز بـه چهـار برابـر افزایـش 
اسـت. کننـده  نگـران  و   یافتـه 

در خصـوص  بایـی،  جان با دکتـر 
تزریـق واکسـن کرونـا در کشـور 
نیـز گفـت: در حـال حاضـر برخـی 
محدودیـت ها بـرای تامین واکسـن 
رد و  مـورد نیـاز کشـور وجـود دا
ایـن محدودیـت هـا در بسـیاری از 
 کشـورهای دیگـر نیـز حاکم اسـت.

ولویـت تزریـق  د: ا مـه دا دا وی ا
واکسـن در کشـورهای تولیدکننـده 
واکسـن کرونا، برای واکسیناسـیون 

و  کشورهاسـت  همـان  جمعیـت 
در صـورت مـازاد بـودن، بـه سـایر 
ز  کشـورها ارسـال مـی شـود و ا
یـن نظـر محدودیتـی در جـذب  ا
 واکسـن مـورد نیـاز وجـود دارد.

معـاون وزیـر بهداشـت در ادامـه بـا 
اشـاره به اینکه کشـورهای همسـایه 
و همجـوار  ایـران هیچکـدام بیـن 
۱۰ الـی ۱۲ درصـد جمعیـت خـود 
نـد،  نکرده ا واکسیناسـیون  را 
اظهـار کـرد: خوشـبختانه ایـران در 
تولیـد واکسـن گام هـای بـزرگ و 
رو بـه جلویـی را  برداشـته اسـت و 
اتفاقـات خوبـی در حـوزه واکسـن 
اسـت. گیـری  شـکل  حـال   در 

وی تصریـح کـرد: بـا تمهیداتـی که 
اندیشـیده شـده اسـت پیـش بینـی 
ز اواخـر بهـار امسـال  مـی شـود ا
واکسیناسـیون فراگیـر و عمومی در 
سـطح وسـیعی از کشـور انجام شود 
هرچنـد که تاکنـون واکسیناسـیون 
بـرای کادر درمـان در بخش هـای 
کرونـا و همچنیـن افـرادی کـه در 
رنـد  سـرای سـالمندان حضـور دا
انجـام شـده اسـت و تـا سـه هفتـه 
آینـده بـه تمامـی کادر درمـان 

واکسـن تزریـق خواهـد شـد.
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اشتغال زایی بیش از یک هزار نفر 
در حوزه صنایع معادن جنوب کرمان

سال گذشــته حوزه معدن و صنایع معدنی در جنوب کرمان بیش از 
۱۰۰۰ نفر اشتغال زایی داشته است.

به گزارش روابط عمومی ســازمان صنعت،معــدن و تجارت جنوب 
کرمان،مهندس مروجی فرد رئیس ســازمان به همراه نماینده مردم 
شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی از 5 معدن 
و ۲ کارخانه فرآوری مواد معدنی در بخش اسفندقه در شهرستان جیرفت 
بازدید کردند.مهندس مروجی فرد گفت:در راستای پیگیری وضعیت و 
عملکرد معادن و کارخانه های صنایع معدنی بخش اسفندقه، از ۲ معدن 
آهن جلیل و کارخانه فرآوری آن ها، معدن سنگ چینی آرشیدا،معدن 

منگنز کل بنه و معدن مس و کارخانه فرآوری مس سرگز بازدید شد.
او افزود:در سال ۱۳۹۹ از طریق فعالسازی پتانسیل های معدنی و احداث 
کارخانجات بزرگ معدنی در جنوب کرمان، برای بیش از ۱۰۰۰ نفر 
اشتغال زایی شده است.او تصریح کرد: در بازدید از معدن منگنز،سرمایه 
گذار معدن قول اجرای کارخانه فرآوری با سرمایه گذاری بیش از 5۰۰ 

میلیارد ریال و برای اشتغال زایی ۱۰۰ نفری در منطقه را داد.
رئیــس ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان 
تاکید کرد:بزرگترین مشکل در حوزه معادن جنوب کرمان،عدم تامین 
زیرساخت می باشد که نیاز است دستگاه های همکار در حوزه زیرساخت 
مانند آب،برق،زمین و یا ارسال پاســخ استعالمات مربوطه،همکاری 
مضاعف داشته و در رسیدگی به مسائل مربوط به سرمایه گذاری های 
صنعتی و معدنی تسریع نمایند.نماینده مردم شهرستان های جیرفت و 
عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی نیز گفت:روند فعالیت در حوزه معدن 
در جنوب کرمان بسیار خوب بوده و بنا داریم از هم معادن و کارخانه های 

معدنی در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد بازدید داشته باشیم.
دکتر اعظمی افزود:با تمام توان برای تأمین زیرساخت مورد نیاز و در 

جهت فعالسازی معادن منطقه تالش خواهیم کرد.

کشف ۳۸ دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال غیرمجاز در کرمان 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از کشف ۳۸ دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال به ارزش پنج میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال در این استان خبر 
داد. سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی افزود: در پی کسب خبری مبنی بر 
نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در 
یک کارگاه در محدوده شهر کرمان،موضوع در دستور کار ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.او بیان کرد:ماموران ضمن هماهنگی 
قضایی با همکاری کارشناسان سازمان صمت و ماموران اداره برق استان 
کرمان به محل مورد نظر اعزام شدند که در بازرسی از کارگاه، ۳۸ دستگاه 
ماینر کشف شد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با بیان اینکه 
کارشناسان ارزش ریالی دستگاه های کشف شده را پنج میلیارد و 7۰۰ 
میلیون ریال برآورد کردند تصریح کرد:در این رابطه یک متهم دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.
اســتخراج ارزهای دیجیتال به خصوص نوع بیت کوین نیاز به مصرف 
باالی برق دارد به گونه ای که برای استخراج هر واحد بیت کوین نیاز به 7۲ 
مگاوات ساعت برق است و  بسیاری از سودجویان در ایران به استخراج ارز 
دیجیتال با برق ارزان اقدام می کنند این در حالی است که ارز دیجیتال 

تولید شده با این شیوه به باالترین نرخ در جهان خرید و فروش می شود.

اقامت بیش از ۲۳ هزار گردشگر در کرمان 
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
گفت:از ۲۸ اسفندماه ۹۹ تا ۱۳فروردین ماه ۱۴۰۰، تعداد ۲۳هزار 
گردشــگر در مراکز اقامتی تحت پوشــش ایــن اداره کل اقامت 
داشتند.فریدون فعالی با اشاره به شعار نوروز ۱۴۰۰مبنی بر سفر 
مسئوالنه و ایمن افزود:گردشگران با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و دستورالعمل های ابالغی در مراکز اقامتی اعم از هتل،مهمانپذیر، 
پانسیون، خانه مســافر و اقامتگاه های بوم گردی اسکان داشتند.

او تصریح کرد:در ایام نوروز ۱۴۰۰اقامت مســافران نوروزی استان 
کرمان تنها در مراکز اقامتی و تاسیسات گردشــگری دارای پروانه 
بهره برداری از سوی این اداره کل فراهم شد و سایر اماکن اقامتی 
از جمله مدارس، مهمانسرای ادارات و دستگاه های اجرایی اجازه 

هیچگونه اقامتی را نداشتند.

برخورد تعزیرات کرمان 
با اخالل گران بازار سیمان

مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان کرمان با بیــان اینکه حامی 
تولید کننده و توزیع کننده هستیم و از آنان حمایت می کنیم گفت: 
بر اساس وظیفه و رفع مشــکالت مردم با اخالل گران در بازار سیمان 

برخورد خواهیم کرد.
مجید میری در نشست با تولید کنندگان سیمان استان کرمان افزود: 
دادستانی و مجموعه صنعت،معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی همواره 
به دنبال این بوده که تولید کننده متضرر نشــود زیرا همیشه آسیب 
اصلی متوجه این حوزه است و از طرفی برخی افراد دالل سود اصلی را 
می برند و در نظم توزیع و عرضه اخالل ایجاد می کنند که باید جلوی 
آن گرفته شود.او اظهار داشت: توزیع باید رصد شود و کارخانه در ادامه 
بحث شفاف سازی به عامالن توزیع به مجموعه های نظارتی  فهرستی 
از عامالن توزیع را با هماهنگی صنعت و معدن شمال و جنوب استان 
اعالم کند.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه سیمان 
به عامالن داده شود و نه حامالن گفت: فهرست روزانه بارگیری های 
متعدد را رصد می کنیم زیرا تنش های اجتماعی که امروز حادث شده، 
مشکالتی به وجود می آورد که در آینده هزینه بسیاری به کشور وارد 
می کند.او ادامه داد: ناامیدی و نگرانی مردم نسبت به موضوعات موجب 
کاهش مشارکت در انتخابات می شود که ناشی از فعالیت مجموعه های 
مختلف حاکمیت در بخش تولید، توزیع و نظارت است و همه کشور 
را متضرر می کند.او تصریح کرد: رییس جمهوری اعالم کردند که از 
۱۰۰ قلم کاال در ۲ سه مورد مشکل داریم که سخنانی صحیح است اما 
این کاالها در افکار عمومی نقش کلیدی دارد.میری افزود:اعتقاد داریم 
باید به تولیدکنندگان اعتماد کنیم و در برخوردها و نوع نگاه با مجموعه 
قضاییه اختالف نظرهایی داشتیم، تولید باید اصالح شود و نه با برخورد 
شدید محصول را از سفره مردم خارج کنیم.او با بیان اینکه چشم مردم 
به دست ما است عنوان کرد: اگر امروز تعلل کنیم و چشممان را بر برخی 
تخلفات ببندیم و باعث نارضایتی مردم شویم، به هزاران شهید استان و 
شهید سلیمانی خیانت کردیم و قطعا از ما نخواهند گذشت.او با اشاره به 
نداشتن فصل سرمای آنچنانی طی سال گذشته گفت:با اخالل بی جهت 
در قطعی گاز و برق برخورد می شود اما استدالل منطقی در این حوزه 
پذیرفته است.میری افزود: تا زمان فروکش کردن تب مصرف کننده 

نهایی، سیمان به پروژه ها به صورت کنترل شده داده شود.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان راور از اعاده 
بیش از 5۰۰ هزار مترمربع از اراضی ملی و منابع 
طبیعی به بیت المال در این شهرستان در سال 
گذشته خبر داد.حجت االسالم ابوالفضل فرح بخش گفت:در 
حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی به پنج پرونده در دادسرا 
با مساحت ۳ هزار و ۹۸۴ مترمربع و دو پرونده در دادگاه با مساحت 
5۰۰ مترمربع در سال قبل رسیدگی شده است که در این راستا 
مجموعاً 5۰۳ هزار و ۹۴۸ مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی 
خلع ید و به بیت المال اعاده شد.او با بیان اینکه شناسایی گلوگاه های 
فساد و تصرف اراضی ملی و دولتی در دستور کار دستگاه قضایی 
است، افزود: در دوره تحول دستگاه قضایی هیچ گونه اغماض و 
مالحظه ای در برخورد با متصرفین غیر قانونی اراضی ملی و دولتی 
وجود ندارد و در این خصوص تمامی ادارات و دستگاه های متولی باید 
با همکاری هم در سطح شهرستان از انجام اینگونه موارد غیرقانونی 
جلوگیری کرده و هوشیاری الزم را داشته باشند.فرح بخش با تاکید 
بر لزوم هوشیاری بیشتر دستگاه های ذی ربط در حفظ اراضی ملی و 
منابع طبیعی شهرستان،گفت: انتظار داریم این دستگاه ها در راستای 
تکالیف قانونی خود نظارت هایشان را تشدید کنند تا از هرگونه تصرف 
در اراضی ملی جلوگیری به عمل آید.دادستان راور با اشاره به اتخاذ 
تدابیر و تمهیدات ویژه برای مقابله با سودجویان و دست اندازان به 
اراضی ملی ومنابع طبیعی، اعالم کرد:تشکیل تیم و اکیپ مشترک 
شورای حفظ حقوق بیت المال و سرکشی مداوم از اراضی و منابع 
ملی از جمله این تمهیدات است.او بیان کرد:ارتقاء سطح آگاهی های 
عمومی و نصب عالئم هشدار دهنده و راهنما از جمله اقداماتی است 
که باید به صورت مستمر و موثر مورد توجه قرار گیرد وبا توجه 
به همکاری و همراهی روسای ادارات امیدواریم همانند گذشته 
شاهد تحول جدی در حوزه پیشگیری،نظارت و حراست از اراضی 
ملی در سطح شهرستان باشیم .فرح بخش با اشاره به دستورالعمل 
رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی 
مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن افزود:در این دستورالعمل 
برای هریک از دستگاه ها به منظور برخورد با عدم انجام وظایف 
مدیران،مسئولیت هایی مشخص شده که می توان آن را دستورالعمل 
نظارت و پیگیری حقوق عامه دانست و خصوصا در سند تحول قضایی 

فعلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان از اجرای بسته تحولی "کاس گویا" 
در ۱۵۴ کاس ابتدایی استان خبر داد و گفت:در 
کاس گویا،مهارت های چهارگانه گوش دادن،سخن گفتن، خواندن 
و نوشتن تقویت می شود.عباس ضیا در نخستین نشست مجازی 
اعضای شورای معاونان اداره کل با اعضای شورای معاونان آموزش 
و پرورش شهرستان ها و مناطق افزود:مخاطبان طرح کاس گویا 
به طور ویژه نوآموزان هستند که در معرض آموزش های پیشرفته و 
هدفمند قرار می گیرند.او با بیان اینکه فصل برداشت محصول تعلیم 
و تربیت در نظام آموزش و پرورش نیمه دوم سال تحصیلی به ویژه در 
فصل بهار است،اظهار داشت:بعد از گذشت بیش از یک سال از آموزش 
غیرحضوری در کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا وضعیت آموزشی 
به صورت همه جانبه باید ارزیابی شود تا نواقص،شناسایی و رفع شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کرمان با اشاره به اجرای 
"طرح تدبیر"در این استان،ادامه داد:موضوع ساماندهی نیروی 
انسانی،نحوه جذب معلمان،آموزگاران و ارتقا صاحیت های حرفه ای 
آن ها و ارزیابی نهایی کارشان بسیار مهم است که باید در دستور 
کار مدیران قرار گیرد.ضیا گفت:مهمترین برنامه وزارت آموزش و 
پرورش در سال جدید اجرای سند تحول بنیادین است و در زمینه 
توانمندسازی معلمان تاکید بر "برنامه کارآمد" است که سال گذشته 
۴۰ مدرسه و امسال ۸۰ مدرسه در استان کرمان مجری اجرای این 
برنامه شده اند و از جمله برنامه هایی است که باید به دقت اجرا شود 
زیرا برنامه های دیگر را نیز پوشش می دهد.او همچنین از نام نویسی 
هشت هزار نوآموز استان کرمان در "طرح ملی رایگان آموزش 
مجازی نوآموزان" خبر داد و گفت:در کل در سال تحصیلی جاری 
۴۷ هزار نوآموز را ثبت نام کردیم و همچنان برای ثبت نام در طرح 
ملی رایگان فرصت هست که نوآموزانی تازه ثبت نام کنند مشمول 
طرح تابستانی کاس های یک ماهه می شوند.معاون آموزش 
ابتدایی آموزش و پرورش با تاکید بر کیفی بودن بازدیدها خاطرنشان 
کرد:تضمین دسترسی همگانی به آموزش مورد تاکید است که از 
ظرفیت راهبران آموزشی هم باید به بهترین شکل استفاده شود.ضیا 
تصریح کرد:بر اساس آیین نامه اجرایی پایان سال تحصیلی خرداد 
است نه اردیبهشت و دانش آموز نیازمند به تاش بیشتر یا دیرآموز 

باید شناسایی شوند و اقدامات الزم برای آن ها انجام شود.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر 
مهدی شفیعی، ســخنگوی این دانشگاه عصر 
دوشــنبه ۱۶ فروردیــن ماه با بیــان اینکه طی 
۲۴ ســاعت گذشــته، ۴7 بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بســتری شده اند، گفت: 
»۳۲ نفر از آن ها از حوزه  دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، 
کرمان، شــهربابک، زرند، ارزوئیه(،یک نفر حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، یک نفر حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و ۱۱ نفر از بستری شدگان از حوزه ی دانشکده سیرجان هستند«.
او با بیان این که ۲ نفر از بستری شدگان از حوزه ی دانشگاه بم است، افزود: »در حال حاضر، ۲۰۸ 

بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:»۱۳5 نفر از بیماران بســتری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، ۲7 نفر حوزه  
علوم پزشکی رفسنجان، ۸ نفر حوزه  جنوب، 7 نفر در حوزه  دانشگاه بم و ۳۱ نفر از حوزه  دانشکده 

علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون ۱7هزار و ۲۰۴ نفر در اســتان، به دلیل ابتال به کرونا 

بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشــگاه علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: 
»متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، یک بیمار کرونا نیز جان خود را از دست دادند که از حوزه  

دانشگاه علوم پزشکی کرمان است«.  
به گفته ی شفیعی، از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ۲5۸5 نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  

۱۹ جان خود را از دست داده اند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان گفت: انبارها پس خروج از 
کارخانه باید رصد و مشکل سیمان رفع 
شود زیرا در کمبود سیمان، واسطه های 

بین راهی نقش اصلی را بازی می کنند.
مهدی حســینی نــژاد در نشســت با 
تولیدکنندگان ســیمان استان کرمان 
افزود:همه تولید را می بینند اما مشکل 
در سیستم توزیع اســت و از کارخانه تا 

توزیع کنندگان خرد باید به صورت دقیق بررسی شود.
او با اشاره به ۲ علت تعطیلی کارخانه سیمان هرمزگان و قطعی گاز اظهار داشت: با 
توجه به اینکه تولید سیمان تغییر چندانی نداشته اما سیمان در بازار کاهش یافته 

است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان کرمان گفت: ورود دولت به حوزه 
یک کاال، تولید کننده و  توزیع کننده را دچار چالش می کند لذا بهتر اســت تولید 

سیمان به این سمت نرود.
او اضافه کرد: شبکه توزیع، مرغ را از مرغداری دریافت و به جای بازار کرمان به استان 
های همجوار و در قطعه فروشــی عرضه می کرد لذا ۸۰ درصد مشکل مرغ استان 

کرمان در شبکه توزیع بود.
حسینی نژاد افزود: دادستانی مرغ تولید کننده را به علت نگه داشتن بیش از مدت 
قانونی مصادره و به بازار عرضه کرد اما نگاه اخالل در نظام اقتصادی، به حوزه تولید 

استان آسیب وارد می کند.

بــا تغییر وضعیــت کرونای چهار شــهر 
کرمان،سیرجان،رفسنجان و شهربابک به 
وضعیت نارنجی محدودیت ها و مشــاغل 
تعطیل بر اساس رنگ بندی جدید اعمال 

می شود.
با نارنجی شدن وضعیت کرونای کرمان و 
سیرجان و افزایش شهرهای نارنجی تعداد 
شهرهای نارنجی استان کرمان به ۴ شهر 
رسید. پیش از این نیز شهربابک و رفسنجان 

نارنجی شده بودند.
بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت در وضعیت نارنجی یعنی پرخطر سطح شغلی 

۳ و ۴ تعطیل خواهند بود.
مشاغل گروه شغلی سطح ســه )۳( شــامل: مدارس، دانشــگاه ها، حوزه های علمیه، 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبان سراها، آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مهدهای کودک، 
استخرهای سرپوشیده، سینما و تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های 

زنانه و سالن های زیبایی و کاهش فعالیت مترو و حمل و نقل عمومی درون شهری.
مشاغل گروه شغلی سطح چهار )۴( شامل: همایش ها، برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی 
و مذهبی، مدارس شبانه روزی، باشگاه های ورزشی مربوط به ورزش های پربرخورد، از جمله 
کشتی، کاراته و جودو، کافه ها، چایخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد دخانی، باغ وحش ها، 

شهربازی ها و مراکز تفریحی آبی.
همچنین خروج خودروهای بومی از شهرســتان های نارنجی و قرمز و ورود خودروهای 

غیربومی به شهرستان های نارنجی و قرمز ممنوع است.

47 بستری جدید و یک فوتی 
در شبانه روز گذشته

واسطه ها اصلی ترین نقش 
را در کمبود سیمان کرمان دارند

کدام مشاغل در شهرهای نارنجی 
تعطیل است؟

رفع تصرف 500 هزار متر 
اراضی ملی در راور

اجرای بسته تحولی "کالس گویا" 
در 1۵4 کالس ابتدایی کرمان

خبر

خبر 

خبر

وقتی کانکس سالن مطالعه می شود

 

این شهرسـتان از معدود شـهرهای اسـتان کرمان 
اسـت کـه بـدون کتابخانـه اسـت، در حالـی کـه 
داشـتن کتابخانـه یکـی از خواسـته ها و مطالبـات 
به حـق مردم شـهر کوهبنـان اسـت اما متاسـفانه 
تاکنـون ایـن سـاختمان احـداث نشـده اسـت.
در حقیقـت کتابخانه هـای عمومـی می تواننـد 
به عنـوان بهتریـن تسـهیل کننده روابـط انسـانی، 
فکـری، حرفـه ای و شـغلی باشـند.کتابخانه ها بـا 
داشـتن منابـع اطاعاتـی و بهره منـدی از فضـای 
مناسـب زمینـه همدلـی و اعتمـاد بیـن اقشـار 

مختلـف جامعـه را رقـم می زننـد.
در دیـن مبین اسـام مقـام کتـاب، کتابـت، علم و 
عالم از جایـگاه و مرتبه واالیـی برخـوردار بوده که 
مهمترین و اصلی تریـن معجزه پیامبـران برگزیده 
خداونـد کتـاب اسـت کـه در راس آنها قـرآن قرار 

دارد.
این جاسـت که ایرانیان در گذشـته بـر راه اندازی و 
احداث کتابخانه هـای بزرگ مبادرت داشـتند زیرا 
بـه گـواه تاریـخ کتابخانه هـا نیرومندتریـن پایگاه 
برای حفـظ و ترقـی سـرمایه های معنـوی جامعه 

و پیشـبرد مبانـی فرهنگی و اجتماعی هسـتند.
زلزلـه شـب یلـدای سـال ۱۳۹۶ در شهرسـتان 
کوهبنان خسـارت سـنگینی به منازل مسـکونی، 
اماکـن تجـاری و سـاختمان های اداری کوهبنـان 
وارد کرد و سـبب خسـارت جدی به بیش از ۲۲۰۰ 

واحد مسـکونی شـد.
در زلزلـه سـال ۱۳۹۶ کتابخانـه عمومـی شـهید 
اول شـهر کوهبنـان از جملـه مکان هایـی بـود که 
خسـارت اساسـی و جـدی دیـد. پـس از زلزلـه به 
همـت اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان سـالن 
اجتماعـات کانـون نرجـس کوهبنـان به صـورت 
موقـت در اختیـار کتابخانـه عمومـی قـرار گرفت.
بـا توجـه بـه اینکـه ایـن سـاختمان در مرکـز 
شهرسـتان قرار دارد، اما از داشـتن سـالن مطالعه، 
بخـش مجـزای مرجـع  و... بی بهـره اسـت کـه 
ایـن موضـوع مشـکاتی را بـرای دانشـجویان و 
دانش آمـوزان خصوصـا عاقه منـدان بـه کنکـور 

رقـم زده اسـت.
»اختالف بین ادارات فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و نهاد کتابخانه های عمومی به ضرر 
مردم تمام شد«

پـس از زلزلـه تـا مدت هـا بیـن و ادارات فرهنگ و 

ارشـاد اسـامی و نهاد کتابخانه های عمومی بر سر 
موضـوع مالکیت ملـک اختاف بـود که ایـن مهم 

به ضـرر شهرسـتان تما  م شـد.
یک سـال و نیم پـس از زلزلـه زمزمه های سـاخت 
سـاختمان جدید کتابخانه مرکزی شـهر کوهبنان 
به گوش رسـید و بارقه ای از امید و نشـاط را در بین 

عاقه منـدان به کتـاب و کتاب خوانـی رقم زد.
نگاهـی بـه تاریـخ بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت که 
روزگاری مدرسـه عرفان اسـامی شـیخ ابوسـعید 
کوهبنـان بـا داشـتن کتابخانـه مجهز،بزرگانـی 
همچـون ابواسـحاق کوهبنانـی، برهان الدیـن 
کوهبنانی، شـهید محمد کوهبنانی و... را در دامان 

خـود پـرورش داده اسـت.
از طرفـی حضـور و سـکونت چهـار امامـزاده 
واجب التعظیـم در شـهر کوهبنان گویـای پرورش 
شـاگردان و بزرگانی در عرصه های مختلف اسـت.

حدود چهـار سـال از حـرف و حدیت هـای احداث 
کتابخانـه در شـهر کوهبنـان می گـذرد امـا خبـر 
جـدی از سـاخت و سـاز آن نیسـت. در حالـی که 
پیمانـکار احـداث سـاختمان کتابخانـه عمومـی 
شـهید اول کوهبنـان مشـخص و اعتبـاری هـم 
جهـت سـاخت و سـاز مشـخص شـده علی رغـم 
پیگیری هـای متعدد فرمانـدار کوهبنـان به عنوان 
رئیس انجمـن کتابخانه هـای عمومی شهرسـتان 
در حال حاضر فقط شـفته کاری این سـاختمان به 
اتمام رسـیده و این مهم موجی از نارضایتی در بین 
عاقمندان به کتاب و کتابخوانی را رقم زده اسـت.

کلنگ زنی کتابخانه کوهبنان با اعتبار ۱۱.5 
میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ 

حسـین سـاالری فرمانـدار کوهبنـان در ایـن 
خصـوص بـه خبرنـگار فـارس گفـت: کوهبنـان 
بـا سـابقه طوالنـی و داشـتن آثـار و ابنیـه متعـدد 
به عنـوان یکـی از قطب هـای مذهبـی و فرهنگـی 
در جنوب شـرق کشـور اسـت که بـه بـام فرهنگی 

اسـتان معـروف اسـت.
او خاطر نشـان کرد:این سـرزمین در گذشـته مهد 
علمـا و عرفـای مشـهور و به نامـی بـوده و در عصر 
حاضـر هـم علمـا و فرهیختگانی همچـون مرحوم 
سـید یحیـی جعفـری نماینـده ولـی فقیـه و امام 
جمعـه کرمان، مرحـوم عامه سـید احمد جعفری 
شـاعر و مفسـر قـرآن و نهج الباغه، مرحـوم دکتر 
محمود روح االمینی پـدر علم مردم شناسـی ایران 

و... را در دامـان خـود پرورش داده اسـت.
فرماندار کوهبنـان ابراز داشـت:پس از زلزله شـب 
یلدای سـال ۱۳۹۶ و خسـارت جدی به ساختمان 

کتاب خانـه عمومـی شـهید اول کوهبنان،پـروژه 
سـاخت کتابخانـه عمومـی در شـهریور ۱۳۹۸ بـا 
اعتبـاری بالغ بـر یـازده میلیـارد و پانصـد میلیون 

ریـال کلنگ زنـی شـد.
سـاالری تصریـح کـرد:در سـال ۱۳۹۹هـم اعتبار 
برای اجـرای پـروژه دیده شـده اسـت که تـا پایان 
سـال مالـی یعنی تیرمـاه بایـد ایـن اعتبـار جذب 

شـود.
رئیـس انجمـن کتابخانه هـای عمومـی کوهبنـان 
افزود:ایـن مجموعـه شـامل دو پـروژه  سـاختمان 
اداره ارشـاد و سـاختمان اداره کتابخانه هاسـت که 
بر حسـب توافق دو اداره کل باید همزمان دو پروژه 
با هـم سـاخته شـود کـه در حـال حاضـر عملیات 
شفته کاری این پروژ ه ها انجام شـده و میلگرد مورد 
نیـاز دو پـروژه هـم مدت ها پیـش خریداری شـده 
که در سـال جـاری امیدواریـم پروژه ها با سـرعت 

بیشـتری اجرا شـود.
فرمانـدار کوهبنـان تاکیـد کـرد:از دو اداره کل 
ذ   ی نفـع هـم درخواسـت داریم کـه بـا کمک هایی 
کـه فرمانـداری انجـام داده در تکمیـل پروژه های 

خـود اهتمـام الزم را داشـته باشـند.
خلیل اللـه باقـی زاده رئیـس نهـاد کتابخانه هـای 
اظهار کـرد:اداره  نیـز  کوهبنـان  عمومـی 
کتابخانه هـای عمومـی کوهبنـان بـا همـکاری 
فرمانـده ناحیه مقاومت بسـیج شهرسـتان، ادارات 
آمـوزش و پـرورش، ورزش و جوانـان، فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی برنامه هـای فرهنگـی و قرآنـی به 
مناسـبت های مختلف طی سالیان گذشـته برگزار 

کـرده اسـت.
او ابـراز داشـت:برگزاری نشسـت های کتاب خوانی 
دانش آموزی،مسـابقات کتاب خوانی،جلسـات نقد 
و بررسـی کتب،ایجاد ایسـتگاه های کتاب،معرفی 
کتـاب در فضـای مجازی،برگزاری نمایشـگاه های 
کتاب،برگـزاری مسـابقات نقاشـی و کتاب خوانـی 
به مناسـبت های مختلـف، برپایی نمایشـگاه های 
آثـار تجسـمی بـا همـکاری اداره فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی و ... از جملـه فعالیت هـای ایـن نهـاد 

هسـتند.
رئیـس اداره کتابخانه هـای عمومـی کوهبنـان به 
مشـکات پیـش رو از جمله نداشـتن سـاختمان 
مجـزا و  در خـور شـأن شهرسـتان اشـاره کـرد و 
افزود:حدود سـه سـال اسـت کـه به دلیـل برخی 
محدودیت و کمبودها شـرمنده مراجعه کنندگان 
بـه کتابخانـه عمومـی شـهید اول کوهبنـان 

هسـتیم.

ایجاد اتاق مطالعه در کانکس
او بـا قدردانـی از آمـوزش و پـرورش شهرسـتان 
خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر دو مجموعـه 
کانکسـی به عنـوان اتـاق مطالعـه مجـزا آقایـان 
وخانم ها بـه همـت کتابـداران کتابخانـه عمومی 
شـهید اول و همـکاری خیـران به منظـور ارائـه 
خدمات رسـانی بـه اعضـای کتابخانـه در محوطه 
اسـتیجاری کتابخانـه کانـون نرجـس ایـن شـهر 
راه انـدازی شـده اسـت و تـا زمـان بازسـازی 
کتابخانـه عمومـی در شهرسـتان ایـن رونـد نیـز 

ادامـه دارد.
فضـای  کرد:هم اکنـون  تصریـح  باقـی زاده   
مناسـبی در منطقه زلزلـه زده کوهبنـان در اختیار 
کتابخانه هـای عمومـی این شهرسـتان نیسـت اما 
بـا کمـک خیـران و انجمـن کتابخانه هـا به منظور 
جلوگیـری از توقـف فعالیت هـای فرهنگـی، 
سـاختمان   به صـورت موقـت بـرای راه انـدازی 
کتابخانه  در این  منطقه اجاره شـده اسـت که برای 
پرداخـت اجاره بهای سـاختمان مشـکل پرداخت 

وجـود دارد.
او یـادآور شـد: کتابـداران کتابخانـه شـهید اول 
شهرسـتان کوهبنـان همـواره رتبه هـای برتـر 
کشـوری  را در خدمـات کیفـی کتابخانه هـای 
عمومی کشـور داشتند و در سـال گذشته کرونایی 
نیز اقدامات خوبـی در فضای مجازی انجـام دادند.

باقـی زاده تصریـح کـرد: تاسـیس ایـن کتابخانـه 
در سـال ۱۳۴۸بـوده و سـاختمان آن که در سـال 
۱۳۷۶ در دو طبقـه شـامل مجتمع فرهنگـی اداره 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـه مسـاحت ۱۲۰۰ 
متر مربع احـداث شـد، در اثـر زلزله بااسـتفاده و 

الزم التخریـب تشـخیص داده شـد.
او توضیح داد: اجـرای پروژه که ابتدا قـرار بر اجرای 
فـاز اول کتابخانـه عمومـی و فـاز دوم اداره ارشـاد 
بوده بـه دلیل حجـم آن با اعتبـارات اسـتانی قابل 
تحقق نبـوده و بایـد از طریـق نماینده شهرسـتان 
در مجلس شـورای اسـامی پیگیر اعتبـار از مرکز 

برای ایـن پروژه باشـیم.
رئیس اداره امور کتابخانه هـای عمومی کوهبنان با 
بیان اینکه اداره کل راه و شهرسـازی استان مجری 
این پروژه اسـت،عنوان کرد: با توجه بـه اینکه اداره 
کل راه و شهرسـازی درگیـر پروژه هـای بـزرگ و 
کوچک بسـیاری اسـت، ایـن پـروژه خـود را برای 
ایـن دسـتگاه نشـان نمی دهـد و بهتریـن راهـکار 
پیگیـری از طریق تهران بـرای اخذ اعتبار اسـت تا 

به سـرانجام برسـد.

فارس

گزارش

رئیس اداره کتابخانه های عمومی کوهبنان 
خاطرنشان کرد:در حال حاضر دو مجموعه کانکسی 
به عنوان اتاق مطالعه مجزا آقایان وخانم ها به همت 
کتاب داران کتابخانه عمومی شهید اول و همکاری 
خیران به منظور ارائه خدمات رسانی به اعضای 
کتابخانه در محوطه استیجاری کتابخانه کانون 
نرجس این شهر راه اندازی شده است و تا زمان 
بازسازی کتابخانه عمومی در شهرستان این روند 
نیز ادامه دارد.
باقی زاده تصریح کرد:هم اکنون فضای مناسبی در 
منطقه زلزله زده کوهبنان در اختیار کتابخانه های 
عمومی این شهرستان نیست اما با کمک خیران 
و انجمن کتابخانه ها به منظور جلوگیری از توقف 
فعالیت های فرهنگی، ساختمان  به صورت موقت 
برای راه اندازی کتابخانه  در این منطقه اجاره شده 
است که برای پرداخت اجاره  بهای ساختمان مشکل 
پرداخت وجود دارد.

س
فار

س: 
عک

بام فرهنگی کرمان بدون کتابخانه

 در حالی که داشتن کتابخانه یکی از خواسته ها و  مطالبات به حق مردم فرهنگی کوهبنان است، متاسفانه این مهم تاکنون انجام 
نشده و کوهبنان همچنان به عنوان یکی از معدود شهرهای بدون کتابخانه در کشور است.
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چهارمین جلسه ســتاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور دوشنبه به ریاست معاون 
اول رییس جمهور برگزار شد.معاون اول رییس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت حفظ 
و صیانت از تاالب های کشور، گفت: مســاله محیط زیست از مهمترین موضوعات مورد توجه 
شهروندان ایرانی است و حفاظت از تاالب ها و عرصه های زیست محیطی کشور وظیفه همه 
دستگاه های حاکمیتی و مردم است .جهانگیری با اشــاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت 
نیرو در خصوص تفاهم نامه های امضاء شده با سازمان حفاظت محیط زیست برای تخصیص 
حقابه تاالب ها و حفظ پایداری جریان رودخانه های کشور،  گفت: تخصیص حقابه تاالب ها پس 
از تامین آب شرب مردم نشان از اهمیت حفظ این عرصه های طبیعی برای دولت دارد و الزم 
است با همکاری بین بخشی دستگاه ها،  آب تخصیص یافته به تاالب های کشور وارد این حوضه 
های طبیعی شود.وی از استانداران کشور خواست تا در سال آبی جدید که کشور با خشکسالی 
روبروست، سازوکار جدی و نظارت بیشتری برای تخصیص دقیق آب تاالب ها در کنار بخش 

های کشاورزی و صنعت داشته باشند.

جهانگیری: استانداران بر تخصیص 
حقابه تاالب ها نظارت کنند

بررسی FATF در دستور کار این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
احمد توکلی در گفت و گو با ایسنا، با اعام این خبر که FATF در جلسه چهارشنبه پیش روی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد، اظهار کرد: من فکر نمی کنم این موضوع در صحن مجمع 

بتواند دو سوم رای را به دست آرود و تصویب شود.
وی ادامه داد: این سوال جدی مطرح است که آیا فشــاری که تحت عنوان FATF بر اقتصاد کشور 
تحمیل شده است برطرف می شود یا خیر؟ به نظر می رسد خیلی تاثیری ندارد. اشتباه است که اگر 

بپذیریم که با تصویب FATF معجزه ای رخ می دهد. این موضوع هم مثل برجام است.
این فعال سیاسی گفت: باید دید درست و غلط کدام است. بی خودی از فوایدی که به دست نمی آید، 
نگوییم. وضع از این بدتر نمی شود؛ مگر کاری مانده که علیه ما نکرده باشند؟ چه کار می خواستند 
بکنند که نکردند؟وی افزود: من خیال می کنم این موضوعات منفعتش معلوم نیست؛ ضررش خیلی 
بیش تر بر ما واضح است. کاری که آمریکای بایدن با ما می کند، فرقی با آمریکای ترامپ ندارد. هنوز 
بایدن می گوید به کارهایی که ترامپ کرده دست نمی زنم؛ بعد ما باید دستور کارمان را عوض کنیم؟

پیش بینی توکلی از نتیجه
 بررسی FATF در مجمع

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه مجوز ورود به خطوط ویژه شامل حال سفرا و نمایندگان مجلس 
نمی شود، گفت: این مجوز شامل رییس دولت، معاونان وزارتخانه ها، رئیس مجلس و نایب رئیس و برخی 

روسای کمیسیون ها خواهد شد.
به گزارش ایرنا، سردار سید کمال هادیانفر روز دوشنبه در نشست خبری و در پاسخ به سئوال ایرنا در مورد 
ساز و کار صدور مجوز ورود به خط ویژه گفت: مجوز ورود به خطوط ویژه به عهده شورای امنیت کشور 
)شاک( است افرادی که مشمول بوده و دارای رده محافظ، همراه و راننده هستند تعیین می شود و به 
صورت ساالنه به پلیس راهور ابالغ شده و تنها مرجع صدور مجوز در این زمینه پلیس راهور ناجا است.  
وی افزود: لیست ارایه شده توسط شاک دارای برگه های هالوگرام است و برای کالن شهرها مشخص 
است و این مجوز به اسم فرد صادر نمی شود بلکه به نام خودرو و سمتی که افراد دارند، صادر می شود.   

رئیس پلیس راهور ناجا در مورد شکایت نماینده سبزوار از پلیس و سرباز در حادثه اخیر گفت: بعد از 
این اتفاق بالفاصله پلیس راهور از طریق تیم های حقوقی شکایت خود را به دادسرا ارایه کرده و براساس 

آخرین گزارش به زودی کیفرخواست صادر می شود.  

مجوز ورود به خطوط ویژه شامل 
سفرا و نمایندگان مجلس نمی شود

خبرخبر

فرمانـده انتظامـی اسـتان گفت: بـه رغم 
طـرح هـا و تدابیـر انتظامـی و ترافیکـی 
مضاعفی کـه در ایـام نـوروز ۱۴۰۰ اجرا 
شـد، اما شـاهد افزایش حـوادث و تلفات 
رانندگـی در ایام نوروز امسـال نسـبت به 

مدت مشـابه سـال قبـل بودیم.
سـردار"عبدالرضا ناظـری" ۱۶ فروردین 
مـاه اظهـار کـرد: یکـی از بزرگتریـن 
دغدغـه هـای پلیـس اسـتان کرمـان 
موضـوع حـوادث و سـوانح رانندگـی 
اسـت که البتـه رتبه اسـتان کرمـان طی 
سـال گذشـته بـا تـاش هـای صـورت 
گرفته بـه جایگاه بسـیار خوبـی در حوزه 
کاهش تصادفـات و تلفـات رسـید اما در 
ایام نـوروز بـا وضعیـت متفـاوت و دور از 

انتظـاری مواجـه شـدیم.
 وی بـا اشـاره بـه اسـتقرار ۲۸ ایسـتگاه 
نـوروزی در نقـاط مختلف اسـتان افزود: 
در ایـام نـوروز ۱۴۰۰ بـا افزایـش آمـار 
حـوادث رانندگی و تلفات روبـه رو بودیم 
کـه در ایـن رابطـه در پـی وقـوع حـدود 
۱۲۰۰ فقره تصادف رانندگی، متاسـفانه 
۵۸ نفـر کشـته و ۵۸۴ نفـر نیـز مجـروح 

شـدند.
ناظری بـا اشـاره به اسـتمرار طـرح های 
ترافیکـی در سـال جـاری ادامـه داد: 
پلیـس بنـا بـه دغدغـه همیشـگی خـود 
در حـوزه تصادفات، در ایام نوروز امسـال 
در مجمـوع بیـش از ۶۱۰۰ نفـر نیـرو را 
در طـرح نـوروزی بـه کارگیـری کـرد و 
حدود ۹۵۳۰ فقـره اعمال قانـون مرتبط 
بـا محدودیـت ترددهای شـبانه نیـز رقم 
خـورد کـه جـا دارد یـک بـار دیگـر بـر 
رعایت تمـام و کمـال مقـررات رانندگی 
تاکیـد کنیـم تـا ان شـاء اللـه هیچـگاه 
شـاهد وقوع حادثه برای خانـواده خود و 

دیگـر هموطنانمـان نباشـیم.

در بـازار دیـروز هر دسـتگاه پرایـد ۱۱۱ 
حدود ۱۲5 میلیـون تومـان، پراید ۱۳۱ 
نزدیک به ۱۰۶ میلیـون تومان، پژو ۴۰5 
جی. ال. ایکس ۱۸۳ میلیون تومان، نوع 
دوگانه سـوز آن ۱۸۴ میلیـون تومـان، 
سـمند ال. ایکس مدل ۱۴۰۰ نزدیک به 
۱۸۸ میلیـون تومان، مـدل ۹۹ آن ۱۸۰ 
میلیون تومـان، پـژو ۲۰۶ تیـپ ۲ مدل 
۱۴۰۰ حـدود ۱۹۰ میلیون تومان، مدل 
۹۹ آن ۱۸5 میلیـون تومـان، همچنین 
پـژو ۲۰۶ تیـپ 5 و پژو ۲۰۶ وی هشـت 
مدل ۹۹ به ترتیـب ۲۴۱ و ۲۴۰ میلیون 

تومان قیمـت دارد.
در دسـته مونتاژی هـا نیـز هر دسـتگاه 
جک اس5 حـدود ۶۲5 میلیـون تومان، 
هایمـا اس7 نزدیـک بـه ۶75 میلیـون 
تومـان و مـردا ۳ مـدل ۹۸ حـدود ۸7۰ 
میلیـون تومـان قیمت گـذاری شـده 

اسـت.
بـا وجـود اینکـه روز یـک شـنبه »رضـا 
شـیوا« رییس شـورای رقابت اعالم کرد: 
در سـه ماه نخسـت سـال ۱۴۰۰ قیمت 
خودرو هـای داخلـی تولیـد شـده در 
کارخانه هـا بـا افزایـش مواجـه خواهـد 
شـد، امـا بررسـی ها حاکـی اسـت 
ایـن خبـر تاثیـری بـر بـازار نداشـته و 
کارشناسـان معتقدنـد تاثیـری نخواهد 

داشـت.
اتحادیـه  رییـس  زمینـه،  ایـن  در 
نمایشگاه داران و فروشـندگان خودروی 
پایتخت در گفتگو با خبرنـگار اقتصادی 
ایرنـا گفـت: سـخنان رییـس شـورای 
رقابـت زمانـی می توانسـت تاثیرگـذار 
باشـد کـه بـا نوسـان نـرخ ارز مواجـه 
باشـیم، زیـرا قیمـت خـودرو در ارتباط 

نزدیـک بـا نـرخ ارز اسـت.
»سـعید موتمنـی« معتقد اسـت: ثبات 
نرخ ارز، در صـورت عرضه کافـی خودرو 
از سـوی خودروسـاز حتـی می توانـد به 
کاهـش قیمت هـا در ماه هـای آینـده 

بیانجامـد.
وی به طـور مثال بـه قیمـت کارخانه ای 
باالی ارائـه شـده کوئیـک اتوماتیک در 
اسفندماه گذشـته اشـاره کرد که حدود 
۲۳۲ میلیـون تومـان بـرای مشـتریان 
تمـام می شـد، اما همـان زمان بـا حدود 
۳۰ میلیـون تومان پایین تـر و در ارقامی 
بین ۱۹۸ تا ۲۰۰ میلیون تومـان در بازار 

به فـروش می رسـید.
ایـن مقـام صنفـی گفـت: در شـرایط 
و  بـازاری  قیمتـی  فاصلـه  کنونـی، 
کارخانـه ای خودرو هـا همچنـان بـرای 
مشـتریان جـذاب اسـت، اما اگـر فاصله 
قیمتی کاهـش یابد این تقاضـای کاذب 

نیـز فروکـش خواهـد کـرد.

 اواخر دی ماه سال گذشته استاندار کرمان در سفر به جنوب از 
پروژه های در حال اجرای حوزه راه و شهرسازی این منطقه  بازدید 
کرد.  یکی از این پروژه ها، پل در حال ساخت سرجاز، در محور 

جیرفت - عنبرآباد بود. 
علی زینی وند در بازدید از پروژه در حال اجرای پل سرجاز که از 
۱۳ دهنه ۲۸ متری  تشکیل شده  و با توجه به  پیشرفت فیزیکی 
75  درصدی آن  با وعده تردد خودرویی  از روی پل گفت :»نوروز 

۱۴۰۰ از پل سرجاز رد می شوم«.
 تعطیالت نوروز را پشت سر گذاشتیم، اما پل همچنان شرایط 
تردد خودروی را پیدا نکرد. این پل به واسطه ی کاهش بار ترافیکی 

راههای مواصالتی جیرفت اهمیت زیادی دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان در خصوص پیشرفت پروژه 
پل سرجاز به »کاغذ وطن« گفت: ۱۱ دهنه از ۱۳ دهنه این پل 

تکمیل و آماده شده است. 
محمد ساردویی افزود: دو دهنه این پل در مرحله قالب ریزی و 
آماده بتون ریزی هستند که با کمبود سیمان در یک ماه منتهی به 
تعطیالت نوروزی مواجه شدیم ،متاسفانه به دلیل کمبود سیمان 

نتوانستیم پروژه را به اتمام برسانیم. 
وی اشاره کرد : به محض این که مشکل کمبود سیمان مرتفع 

گردد، دو دهنه باقی مانده تکمیل و پروژه آماده تحویل می شود.

 سیمان نرسید، وعده 
 ۱۲00 تصادف استاندار روی هوا ماند

و 5۸ کشته در ۱۳ روز

آخرین وضعیت قیمت 
خودروهای داخلی

مسئول کارگروه فناوری قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: با توجه به وضعیت واکسن  موجود کشور و آغاز موج چهارم   
کرونا هیچ راهی جز تعطیلی سه هفته ای کامل کشور نداریم. 

احسان محبی نظر در صفحه توییتر خود نوشت:
" با توجه به وضعیت واکسن موجود کشور و آغاز موج چهارم کرونا 
و تجارب دیگر کشورها، هیچ راهی جز تعطیلی سه هفته ای کامل 

کشور نداریم. "

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تهران درباره اجرای مرحله دوم 
متناسب سازی و رفع تبعیض میانگین دریافتی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی با سایر صندوق ها، اظهار کرد: حداقل بگیران دارای ۳۰ سال 
سابقه تأمین اجتماعی با حداقل بگیر بازنشسته کشوری باید دریافتی 
مشابهی داشته باشند که این مطالبه با دومین مرحله متناسب سازی محقق 
شد.دهقان کیا افزود: تشکل های بازنشستگان برای اجرای متناسب سازی 
پیگیری زیادی در سال گذشته داشته اند و با تصویب پرداخت ۵۰ هزار 
میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت در سال ۹۹ اولین مرحله 

متناسب سازی از مرداد ماه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از دو مرحله متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری 
شاهد ایجاد فاصله و تبعیض بین بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی 
بودیم که آقای ساالری بر لزوم رفع این فاصله تأکید کردند و با مصوبه 
بودجه سال ۱۴۰۰ و اختصاص ۸۹ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین 
اجتماعی مرحله دوم متناسب سازی نیز امکان پذیر شد و از فروردین 
۱۴۰۰ دومین مرحله متناسب سازی همراه با افزایش حقوق سالیانه 
بازنشستگان پرداخت می شود.رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با 
بیان اینکه تبعیض سال گذشته میان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
با سایر صندوق ها رفع شده است، گفت: در پایان سال ۹۹ نیز پرداختی یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در روز های آخر سال به بازنشستگان انجام 

گرفت موجب رضایتمندی این اقشار شده است.
وی تصریح کرد: در جلسات متعددی که با مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی داشتیم حقوق پایه و دریافتی حداقلی سایر صندوق ها را بررسی 
کردیم که بین ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان 
است و در نهایت برای تعیین حداقل حقوق بازنشستگان دارای ۳۰ سال 
سابقه تأمین اجتماعی به میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به توافق 
رسیدیم.رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: بر این 
اساس بازنشستگانی که در سال ۹۹ مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
دریافت می  کردند در سا ۱۴۰۰ مبلغ ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت 
خواهند کرد.دهقان کیا درباره افرادی که بیش از حداقل حقوق دریافت 
می کنند نیز گفت: برای سایر سطوح عاوه بر افزایش مصوب شورای عالی 
کار که ۲۶ درصد بعاوه ۲۴۸ هزار تومان تعیین شده است، افرادی که در 
زمان بازنشستگی حقوقی باالتر از حداقل دریافت کرده اند و با گذشت 
زمان، فاصله آن ها با اولین حقوق کاهش یافته است؛ ۷۵ درصد کاهش 
مستمری آن ها براساس طرح متناسب سازی پرداخت می شود.وی افزود: 
در آخرین جلسه اعضای کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی نیز دکتر ساالری قول داده که حقوق بازنشستگان دارای 
فرزند  به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.دهقان کیا افزایش ۱۰ برابری 
اعتبار وام بازنشستگان و همچنین افزایش ۷ برابری مشارکت تأمین 
اجتماعی در بیمه تکمیلی بازنشستگان را از دیگر اقدامات بسیار مثبت دکتر 
ساالری برای ارتقاء خدمات به بازنشستگان دانست و گفت: در حوزه درمان 
نیز کار های ارزشمندی انجام شده و بازنشستگان باالی ۶۵ سال همه کشور 
و همچنین بیمه شدگان شهر هایی که فاقد مرکز درمانی ملکی هستند، 
در مراکز دولتی از درمان رایگان استفاده می کنند که برای این امر ۳۵۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

هیچ راهی جز تعطیلی 
۳ هفته ای کامل کشور نداریم

تفاوت حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی با سایر 
صندوق ها برطرف شد 

لی
اتو

: آن
س

عک

همزمـان بـا شـیوع کرونـا ویـروس جدیـد در سراسـر 
جهان، بدیهی اسـت کـه در کنار تاش برای دسـتیابی 
به روش هـای موثر و سـریِع مقابلـه با این همـه گیری، 
اطاعـات نادرسـتی هـم در مـورد چگونگـی درمـان 
بیمـاری کوویـد-۱۹ ناشـی از ایـن ویـروس منتشـر 

شـده اسـت.
به گـزارش ایسـنا، امـا گاهـی ایـن اطاعات نادرسـت 
ممکن اسـت در مورد ایده هایی باشـد که در عین حال، 
حقایق درسـتی هـم دربـاره آنهـا وجـود دارد و همین 
امر مـی توانـد مقابلـه با چنیـن تضـاد و نیز تشـخیص 

اطاعـات غلـط از صحیـح را دشـوارتر کند.
روش هـای درمانـی بسـیاری وجـود دارد کـه تاکنون 
برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ پیشـنهاد شـده است. 
هیدروکسـی کلروکلیـن، ایورمکتیـن و ویتامیـن D از 

جمله موارد پیشـنهاد شـده در تحقیقات آزمایشگاهی 
هسـتند که مطالعاتی روی آنها انجام گرفته یـا در حال 
بررسـی اسـت.دالیل منطقـی وجـود دارد کـه توضیح 
می دهـد چـرا ویتامیـن D ممکـن اسـت در درمـان یا 
جلوگیری از بیمـاری کوویـد-۱۹ کمک کننده باشـد. 
برای مثـال این مکمـل دارویـی در تقویـت ایمنی بدن 
نقـش دارد و پیـش از ایـن نیـز کارشناسـان انگلیسـی 
مصـرف آن را در فصـل زمسـتان توصیـه کـرده انـد. 
همچنیـن بـه افـرادی کـه در معـرض خطـر کمبـود 
ویتامین D هسـتند توصیه می شـود کـه در تمام طول 
سـال از ایـن ویتامین مصرف کننـد چرا کـه کمبود آن 
در بدن مـی تواند عـوارض جدی برای عملکـرد اعضای 

مختلف و حیاتی داشـته باشـد.
با این حال تاکنـون در هیچ تحقیقی، دالیلـی کافی در 

حمایت از اثربخشـی مصرف دوزهـای باالتر این مکمل 
در پیشـگیری یا درمان بیماری به دسـت نیامده اسـت 
اگرچـه این بـدان معنی نیسـت که ایـن نظـر در آینده 

تغییری نخواهـد کرد.
بسـیاری از مطالعات، ارتباط بین تاثیر مصرف ویتامین 
D بر بیمـاری کووید-۱۹ را نشـان داده شـده اسـت اما 
شـواهد بدسـت آمده تا حـد زیـادی مشـاهده ای بوده 
به این معنی کـه در این بررسـی ها بدون کنترل سـایر 
عوامل و فاکتورهای اثرگذار، آنچه را کـه در بدن افرادی 
با سـطح باالتـر یـا پایین تـِر ایـن ویتامیـن اتفـاق می 

افتد، مـورد ارزیابـی قرار مـی دهد.
به گزارش شـبکه خبـری بی بی سـی، نتایـج مطالعات 
مشـاهده ای نشـان مـی دهـد کـه گـروه هـای خاصی 
احتمـال دارد دچـار کمبـود ویتامیـن D باشـند و بـه 
کوویـد-۱۹ مبتا شـوند کـه از آن جملـه می تـوان به 
افراد مسـن، افراد چـاق و افرادی با پوسـت تیره اشـاره 
کرد. ممکن اسـت ایـن کمبود دلیـل این باشـد که این 

گـروه از افـراد در معرض خطـر بیشـتری قـرار دارند یا 
ممکن اسـت سـایر عوامل بهداشـتی و محیطی منجر 
به کاهش سـطح ویتامیـن D و آسـیب پذیری بیشـتر 
در برابـر ویـروس شـود. سـطح ویتامیـن نیز مـی تواند 
به عنـوان پیامـد و نه علـت بیمـاری کاهش پیـدا کند.
با این حال آنچه که ممکن اسـت برداشـت ها و قضاوت 
هـا را بـه اشـتباه بکشـاند، انتشـار اطاعـات آناین در 
شـبکه های مجـازی یـا ارائـه نتایـج تحقیقـات اولیه، 
محـدود و بـا کیفیت پایین اسـت کـه ممکن اسـت در 
نتیجـه آن، اطاعاتی خـارج از مفهـوم اصلـی و دقیق، 
بین مردم دسـت به دسـت شـود. به این ترتیـب نوعی 
سردرگمی ایجاد می شـود که می تواند توسـط افرادی 
که نظریه هـای توطئـه را تبلیغ مـی کنند، مورد سـوء 

اسـتفاده قـرار گیرد.
به این ترتیب ویتامین D نسـبتا مکمل بی خطریسـت 
هرچند که هنـوز اثـر درمانـی آن بـر کوویـد ۱۹ تایید 

نشـده است.

ویتامین D داروی کرونا نیست

سندرم داون برای مادر در هر سنی می تواند 
روی بدهد؛ اما هر چه سن مادر باالتر باشد، 
این احتمال بیشتر می شود. احتمال اینکه 
یک مادر بیست و پنج ساله کودکی با سندرم 
داون به دنیا بیاورد، یک در ۱۲00 است اما 
احتمال اینکه یک مادر سی و پنج ساله 
کودکی با سندرم داون به دنیا بیاورد، یک 
در ۳50 خواهد بود و برای مادر چهل ساله 
این احتمال به یک در صد می رسد. مادر 
چهل و پنج ساله نیز به احتمال یک در سی 
کودکی با سندرم داون به دنیا خواهد آورد. 
اگر باالی ۳5 سال دارید و تصمیم به بچه دار 
شدن گرفته اید، شما و همسرتان باید پیش 
از بچه دار شدن مشاوره ژنتیک دقیق تری 
انجام دهید.

 

ننـد کـه علـت سـندرم داون،  پزشـکان می دا
ناهنجاری هـای کروموزومـی اسـت، امـا هنـوز 
نمی تواننـد بگوینـد دقیقًا چـرا چنیـن اتفاقی روی 
می دهـد، در ایـن مطلـب بـه شـما خواهیـم گفت 
نظر کارشناسـان در مـورد احتمـال به دنیـا آوردن 

کودکـی بـا سـندرم داون چیسـت.
ننـد کـه علـت سـندرم داون،  پزشـکان می دا
ناهنجاری هـای کروموزومـی اسـت، امـا هنـوز 
نمی تواننـد بگوینـد دقیقًا چـرا چنیـن اتفاقی روی 
می دهـد. در ایـن مطلـب بـه شـما خواهیـم گفـت 
نظر کارشناسـان در مـورد احتمـال به دنیـا آوردن 

کودکـی بـا سـندرم داون چیسـت.
امـروزه یـک کـودک از ۷۰۰ کـودک بـا سـندرم 
رای  ون دا ون متولـد می شـود، سـندرم دا دا
طیفـی از عائم فیزیکـی و عقانی اسـت. هرچند 
ناهنجاری هـای  کـه  نـد  فهمیده ا محققـان 
کروموزومـی عامـل سـندرم داون هسـتند؛ امـا 
هنـوز چیـز زیـادی دربـاره ی علـت وقـوع آن 

. ننـد ا نمی د
پزشـکان و دانشـمندان آن گونـه کـه بایـد نسـبت 
بـه علت هـای سـندرم داون آگاه نیسـتند و همین 
باعـث می شـود بـه سـختی بتواننـد بفهمنـد آیـا 
شـما احتمال دارد کودکی بـا سـندرم داون به دنیا 

بیاوریـد یـا نه.
علت های سندرم داون

بـرای اینکـه بدانیـد چقـدر احتمـال دارد کودکـی 
بـا سـندرم داون به دنیـا بیایـد، اول بایـد علت های 

این عارضـه را بدانید. بیشـتر افراد بـا ۴۶ کروموزوم 
در هسـته هر سـلول متولد می شـوند. بیسـت و سه 
تـا از ایـن کروموزوم هـا از مادر و بیسـت و سـه تای 
دیگـر نیـز از پـدر گرفتـه می شـوند. سـندرم داون 
زمانـی روی می دهـد کـه یـک جنیـن بـا افزایـش 
تعـدادی کامـل یـا نسـبی در کرومـوزوم ۲۱ بـه 

وجـود می آیـد.
کارشناسـان سـندرم داون را به سـه دسـته تقسیم 
می کننـد: تریزومـی ۲۱، سـندرم داون موزائیـک و 

سـندرم داون جابجایی.
رای دو کپـی  د دا فـرا تریزومـی ۲۱: بیشـتر ا
مـا  کرومـوزوم ۲۱ در هـر سـلول هسـتند؛ ا
آن هایـی کـه تریزومـی ۲۱ دارنـد، دارای سـه 
یـن کرومـوزوم در سـلول هسـتند.  ز ا کپـی ا
ون،  رد سـندرم دا ز مـوا تقریبـًا ۹۵ درصـد ا

هسـتند.  ۲۱ تریزومـی 
سـندرم داون موزائیـک: هر چند برخی از سـلول ها 
مثل معمـول دو کپـی از کرومـوزوم ۲۱ دارنـد؛ اما 
سـلول های دیگـر دارای یـک کپـی سـوم اضافـی 
هستند. سـندرم داون موزائیک در یک تا دو درصد 
موارد رخ می دهـد و افرادی کـه این نوع سـندرم را 
دارنـد ممکن اسـت دارای عائم فیزیکـی و عقانی 

کمتـری از این اختال باشـند.
سـندرم داون جابجایـی: در ایـن حالـت دو کپـی 
کامـل از کرومـوزوم ۲۱ در هـر سـلول وجـود دارد 
و ضمنـًا یـک کرومـوزوم ۲۱ نسـبی اضافـی به یک 
کرومـوزوم کامـًا متفـاوت دیگر چسـبیده اسـت. 
ایـن اتفـاق نتیجـه ی پروسـه ای بـه نـام جابجایـی 
اسـت و ۳ تا ۴ درصد موارد سـندرم داون را تشکیل 

می دهـد.

چه عواملی بر احتمال سندرم داون اثر 
می گذارند؟

هرچند سـندرم داون یک عارضه ی ژنتیکی اسـت؛ 
امـا در بیشـتر مـوارد به نظـر می رسـد کرومـوزوم 
اضافی به صورت شانسـی بـه وجود می آیـد. برخی 
از فاکتورهـا ممکـن اسـت احتمـال بـه دنیـا آمدن 

یک کـودک بـا سـندرم داون را افزایـش دهند.
سن مادر

سـندرم داون بـرای مـادر در هـر سـنی می توانـد 
روی بدهـد؛ اما هر چه سـن مـادر باالتر باشـد، این 
احتمال بیشـتر می شـود. احتمـال اینکه یـک مادر 
بیسـت و پنج سـاله کودکی با سـندرم داون به دنیا 
بیـاورد، یک در ۱۲۰۰ اسـت اما احتمـال اینکه یک 
مادر سـی و پنـج سـاله کودکی بـا سـندرم داون به 
دنیا بیـاورد، یـک در ۳۵۰ خواهـد بود و بـرای مادر 
چهل سـاله ایـن احتمـال به یـک در صد می رسـد. 
مادر چهل و پنج سـاله نیـز به احتمال یک در سـی 
کودکـی با سـندرم داون بـه دنیـا خواهـد آورد. اگر 
بـاالی ۳۵ سـال داریـد و تصمیم بـه بچه دار شـدن 
گرفته اید، شـما و همسـرتان بایـد پیـش از بچه دار 

شـدن مشـاوره ژنتیک دقیق تـری انجـام دهید.
متابولیسم اسید فولیک در بدن مادر

تئوری هایـی دربـاره ی ارتبـاط نحوه ی متابولیسـم 
اسـید فولیـک در بـدن مـادر و سـندرم داون وجود 
دارد. امـا مطالعـات زیـادی وجـود دارنـد کـه ایـن 

ارتبـاط را رد می کننـد.
ژنتیک

دو نـوع تریزومـی ۲۱ و سـندرم داون موزاییـک 
دارای مؤلفـه ژنتیکـی نمی باشـند، امـا سـندرم 
داون جابجایی در یک سـوم مـوارد از والد بـه فرزند 

منتقل می شـود و این شـامل یک درصـد از افرادی 
می شـود کـه سـندرم داون دارنـد.

اگر کودک شـما یک جابجایی داشـته باشد، پزشکان 
توصیـه می کننـد کرومـوزوم هـر دو والـد بررسـی 
شـود تا معلوم گـردد جابجایـی در کودک بـروز کرده 
اسـت )بیشـترین موارد این چنین هسـتند( یا اینکه 

هیچ یـک از والدیـن حامل ایـن اختال نیسـتند.
در چنیـن حالتـی تسـت ژنتیـک می توانـد علت را 
مشـخص کـرده و معلـوم کنـد احتمـال تکـرار این 
ناهنجـاری وجـود دارد یـا نـه. بـه طـور کلـی اگـر 
پـدر حامـل کرومـوزوم جابجایـی باشـد سـندرم 
داون جابجایـی دارای سـه درصـد احتمـال تکرار و 
در صورتـی که مـادر حامـل ایـن کروموزوم باشـد، 
احتمـال تکـرار آن ۱۰ تـا ۱۵ درصـد خواهـد بـود.

سابقه
اگـر کودکـی بـا سـندرم داون داشـته باشـید 
)تریزومی ۲۱ یـا جابجایـی(، احتمال اینکـه فرزند 
بعدی تـان نیز دچـار این عارضه باشـد، حـدود یک 

درصـد اسـت.
بنـا بـه گـزارش انتخـاب، فرقـی نمی کنـد چقـدر 
احتمـال دارد فرزندتـان بـا سـندرم داون متولـد 
شـود، یادتـان باشـد سـندرم داون پیـش از انعقـاد 
نطفـه رخ می دهـد. هیـچ یـک از کارهایـی کـه در 
دوران بـارداری انجـام می دهیـد موجـب افزایـش 
احتمال سـندرم داون یا از بین رفتـن عارضه ای که 
رخ داده اسـت نخواهـد شـد. وقتـی باردار هسـتید 
تمـام کاری کـه الزم اسـت انجـام دهیـد، مراقبـت 
از خودتـان و جنین تـان از طریـق تغذیـه خـوب، 
مصـرف ویتامین هـای ضـروری بـارداری و عمـل 

کـردن طبـق توصیه هـای معمـول اسـت.

چه  عواملی  احتمال تولد کودکان 
سندرم  داون  را  افزایش می دهد

خبرآنالین
گزارش

 افزایش تصادفات رانندگی
 استان کرمان در ایام نوروز
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 Of Mice and Men کتاب موش ها و آدم ها با عنوان اصلی
 John steinbeck – رمان کوتاهی از جان استاین بک
– نویسنده آمریکایی است. جان استاین بک در سال 
۱۹۶۲ به خاطر آثارش و به خصوص به خاطر دو کتاِب 
خوشه های خشم و موش ها و آدم ها توانست برنده جایزه 
نوبل شود.رمان موش ها و آدم ها یکی از کتاب های 
حساس و تاثیرگذار در زمان خود بود و سال ها در آمریکا 

جزء کتاب های ممنوعه به شمار می رفت
استان این کتاب در مورد جورج و لنی است. دو نفری که 
ویژگی های بسیار متفاوتی با هم دارند اما هر دو کارگر 
کوچنده اند. برای پیدا کردن کار، از مزرعه ای به مزرعه 
دیگر می روند و به امید اینکه روزی بتوانند زمین و مزرعه 

اختصاصی خودشان را داشته باشند زندگی می کنند.
جورج، فردی باهوش و وفادار است که جثه بسیار ریزی 
دارد و دوستش لنی، فردی سبک مغز و مهربان است 
که جثه ای عظیم دارد. قدرت لنی همیشه مورد توجه 
کارفرماها است و این نقطه قوتی برای آنان در جهت 
پیدا کردن کار محسوب می شود. اما مشکل اصلی لنی، 
سبک مغز بودنش نیست، چراکه همیشه جورج را در 
کنار خود دارد و او می تواند در مواقع الزم کنترل کار 
را در دست بگیرد. مشکلی اصلی لنی این است که قلب 
مهربانی دارد و همچنین نمی تواند قدرت خود را تحت 

کنترل داشته باشد.

سرگذشت عجیب بنجامین باتن
زندگی ما به وسیله فرصت ها تعریف می شود،

حتی اون هایی که ما از دست دادیم.

دیالوگ
پادکست راوکست 

با شــعار اینکه »تاریخ فقط وقایع را ثبت میکند اما داســتان ها حقایق را« در هر 
قسمت ، داستان یک رویداد واقعی جذاب و مهم را برا ی شما بازگو میکند.

پادکست
»ماالریا«/ داستان دختر پسری است که در مسافرت خودشان به تهران به پسری 
برخورد میکنند و با او به تهران می آیند و از او کمک میخواهند ولی دختر و پسر 

رازی را پنهان کرده اند و این مساله مشکالتی برای آنها و پسر ایجاد میکند. 

فیلم

نه مگر تو رفته بودی
 با نان تازه و تبسم کودکاِن 

اُردی بهشت بیایی؟!

عکس : سعید افخم جامعه فرهنگی مردم را به حضور 
حداکثری در انتخابات ترغیب کند

ــگان فرهنگــی،  ــان گفــت: نخب ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرم مدی
ــه حضــور  علمــی و هنــری جامعــه همــواره الگــو هســتند و می تواننــد مــردم را ب

ــد. ــب کنن ــات ۱۴۰۰ ترغی ــری در انتخاب حداکث
محمدرضــا علیــزاده افــزود: رفتــار جامعــه نخبگانــی مــا الگــوی جامعــه ایرانــی و 
اســالمی اســت و مردم بــه آن تاســی مــی کنند و حضــور شــخصیت های شــاخص 
فرهنگــی و هنــری باعــث مــی شــود تــا مــردم بــا شــور و اقبــال بیشــتری در پــای 

صنــدوق هــای رای حاضــر شــوند.
ــر رنگــی در تمــام  او تصریــح کــرد: جامعــه فرهنگــی و هنــری همیشــه حضــور پ
عرصــه هــا و رویدادهــای اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و غیــره داشــتند و قطعــا 

در انتخابــات  ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ نیــز حضــور پرشــوری دارنــد.
ــات  ــت: انتخاب ــار داش ــان اظه ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
در کشــور مــا در ســالهای بعــد از انقــالب جایــگاه ویــژه ای در تصمیــم گیــری در 
نظــام سیاســی کشــور داشــته اســت و در برهــه هــای مختلــف و حســاس شــاهد 

ــم. ــوده ای مشــارکت گســترده مــردم در تعییــن سرنوشــت کشــور و جامعــه ب
او تاکیــد کــرد: در نظــام جمهــوری اســالمی حتــی نســبت بــه بســیاری از 
ــات بیشــتری  ــداد انتخاب ــد، تع ــودن دارن ــک ب ــای دموکراتی ــه ادع کشــورهایی ک
ــژه در  ــی بوی ــف مل ــای مختل ــه ه ــه عرص ــردم در هم ــم و م ــرده ای ــزار ک برگ

ــته اند. ــی داش ــر رنگ ــور پ ــا حض ــات ه انتخاب
علیــزاده بــا بیــان اینکــه شــاید مــردم نقدهایــی بــه عملکــرد مدیــران و مســئوالن 
ــته  ــادی  داش ــتی و اقتص ــکالت معیش ــه مش ــبت ب ــی نس ــه های ــه و گالی جامع
ــام و  ــی نظ ــردم همیشــه در خصــوص اصــول اساس ــا م ــرد: ام ــح ک ــند تصری باش
ــار  ــان اســت همــه متحــد در کن ــروی نظــام درمی ــت و آب ــای حیثی ــه پ ــی ک جای

ــد. ــرار دارن ــم ق ه
ــور  ــردم حض ــادی م ــرایط اقتص ــن ش ــه در بدتری ــتیم ک ــاهد هس ــه داد: ش او ادام
فعالــی در عرصــه هــای اجتماعــی ماننــد راهپیمایــی هــا دارنــد و آنچــه دشــمنان 
مــا را در شــرایط فعلــی جنــگ اقتصــادی و تحریــم هــا مایــوس مــی کنــد، حضــور 

ــات اســت. و مشــارکت مــردم در انتخاب
ــا  ــر ج ــرد: ه ــد ک ــان تاکی ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــادی  ــن دشــمنان و ای ــه ای ــد ک ــرده ان ــردم احســاس ک دشــمنان ورود کــرده و م
آنهــا قصــد ضربــه زدن بــه نظــام دارنــد، مشــارکت خــوب و فعــال و پرشــوری در 

ــدند. ــا ش ــدی آنه ــا امی ــاس و ن ــث ی ــته و باع ــف داش ــای مختل ــدان ه می
ــای  ــات ه ــه در انتخاب ــار جامع ــه اقش ــور هم ــی حض ــل و بررس ــت: تحلی او گف
ــه  ــد ک ــی ده ــوری اســالمی نشــان م ــف در ۴۲ ســال گذشــته نظــام جمه مختل
ــر و مســتقل  ــی آبادت ــت ایران ــد و در جه ــردم همیشــه درســت تشــخیص دادن م

ــد. ــته ان ــر گام برداش ت
ــا مشــارکت  ــح مهــم اســت ام ــرد اصل ــد انتخــاب ف ــان کــرد: هــر چن ــزاده بی علی
مردمــی در درجــه مهمتــری قــرار دارد و کســانی کــه همیشــه قصــد خســارت بــه 
ــات و عرصــه هــای اجتماعــی تحلیــل  ــر روی انتخاب ــد ب کشــور و انقــالب مــا دارن

ــا نقشــه هــا و رفتــار خودشــان را انجــام دهنــد. مــی کننــد ت
ــه مشــارکت  ــان اینک ــا بی ــان ب ــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرم ــرکل فرهن مدی
ــود  ــی ش ــش رو م ــای پی ــر چالش ه ــه ب ــث غلب ــات ۱۴۰۰ باع ــردم در انتخاب م
تصریــح کــرد:  امیــد داریــم بــا حضــور مــردم در انتخابــات آینده شــاهد مشــارکت 

ــرو شــود. ــا شکســت روب ــا نقشــه هــای دشــمنان مثــل همیشــه ب ــاال باشــیم ت ب
ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری، ششــمین دوره انتخابــات 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا و میــان دوره ای مجلــس خبــرگان رهبــری ۲۸ 

ــود. ــزار می ش ــور برگ ــان در کش ــورت همزم ــه ص ــده ب ــال آین ــاه س خردادم

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

قلعه ی تاریخی منوجان  
از جاذبه های گردشگری استان کرمان است  که 

بسیاری معتقدند که معمار آن با ارگ بم یکسان بوده 
است. این قلعه در مرکز شهر منوجان قرار دارد و 

مصالح به کار رفته در آن خشت، گل و سنگ است و روزگاری از قلعه های 
دفاعی و مهم منطقه محسوب می شده است. قدمت این قلعه تاریخی به 

عهد ساسانیان می رسد

به دلیل قرمز شدن شرایط کرونایی تهران، افتتاحیه 
نمایشگاه هنری »هم خانه« لغو و به زمان دیگری 

موکول شد.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از تهدید شدن استان با بحران

 گرد و خاک نوشت.

جاذبه

خبر

سالگشت

گالیه ی منصور شکراالهی از وضعیت نابسامان  برای کشاورزان جنوبدر دیدار با ریاست 
MANSOUR¬_SHOKROLLAHI  مجلس شورای اسالمی . از صفحه

گزیده ی سـخنان اسـتاندار کرمان در نشست با تشـکل ها و سازمان های مردم 
ZEYNIVAND_ALI نهاد جوان. از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

چه ساَزک باَزکی داری دوسه ییوار پُش سرهم 

اَیای َور ُگود اوادی کش کومبار پُش سرهم 

زمینت پالگاشا ِک، گناِه شهر َور ُمزِگت 

مگه اِرثی طلب داری اَیای یدار پُش سر هم 

دلیکین ِب بِره فتنه، اِتی کار تو ُجن نابو 

نیا هر شو اجل گشته دم کاوار پُش سرهم 

خودت مهتاِد دل کرده، خمارغمزه و نازی 

جونیت رهته ور پایی، نکش سیگار پُش سرهم 

نداری طالح و بختی   ، ُمُنم ُگ وی تو ُخو دیری

ُدُرس نابو دگه کارت   نیا روبار  پُش  سر هم

شاعر : جهان فیروزی )نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

»زنی، مردی و دنیایی نامردی« نوشــته ســیدمهدی 
شــجاعی برای کودکان منتشر شــد.این کتاب در ۴۰ 
صفحه و قطع رحلی بیاضی در انتشارات کتاب نیستان 

منتشر شده است.

آیدین روشن - شاعر و مترجم - بر اثر ابتال به کرونا در 
سن ۴۸سالگی از دنیا رفت.

در کمتر از یــک هفته پس از انتقال ســینما و تئاتر به 
گروه مشاغل ۲ و بازگشایی آن ها در شرایط نارنجی، با 
قرمز شدن وضعیت کرونایی در پایتخت، بار دیگر این دو 

صنف با تعطیلی کرونایی مواجه شدند!


