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رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر هشدار داد

خبر

امام جمعه موقت کرمان خبر داد

ثبت بنیاد فرهنگی آیتاهلل
جعفری در آیندۀ نزدیک

گروه جامعه :امام جمعه
موقت کرمان با اشاره به برگزاری
نخستین سالگرد درگذشت آیتاهلل
جعفری ،امام جمعه سابق کرمان،
گفت« :یادمان آیتاهلل جعفری با
بهرهگیری از بخشی از آثار به جا
مانده از این عالم فقید در محل
مصالی امام علی(ع) ایجاد میشود
و مقبرهی آیتاهلل جعفری نیز ساخته خواهد شد ضمن اینکه
بنیاد فرهنگی آیتاهلل جعفری بهزودی به ثبت میرسد».
به گزارش فارس کرمان ،حجتاالسالم مهدی عربپور
اظهار کرد« :از مردم کرمان عذرخواهی میکنیم که در
اوج شیوع کرونا مجبور شدیم مراسم تشییع ،دفن و سایر
مراسم درگذشت آیتاهلل جعفری را به فوریت انجام دهیم و با
همراهی خانوادهی ایشان ،آیین تشییع و دفن ایشان زوتر از
زمان اعالم شده برگزار شد».
وی با تاکید بر شخصیتشناسی آیتاهلل جعفری ،افزود:
«باید برای تحلیل از عالم و علم ،قدمی حتی ناچیز برداریم.
آیتاهلل جعفری از روحانیون مبارز شهر کرمان بود و در
سخنرانیهایش در محل مسجد حافظ ،انقالبیون را هدایت
و راهنمایی میکردند».
عربپور اضافه کرد« :آیتاهلل جعفری بعد از انقالب اسالمی
بهعنوان امام جمعه موقت و نماینده امام (ره) در استان فعالیت
کرد و بارها به جبهه رفت و با رزمندگان از نزدیک در ارتباط
بود».
وی ادامه داد« :آیتاهلل جعفری به درخواست خود از امامت
جمعه کرمان کنارهگیری کرد تا دیگران وارد این عرصه شوند
و وی در زمینهی رعایت بیتالمال حساس بود».
امام جمعه موقت کرمان اظهار کرد« :تجلیل از علم ،عالم و
دانشمند و خدمات انجام شده توسط امام جمعه فقید کرمان
از مهمترین دالیل برگزاری آیین بزرگداشت زندهیاد آیتاهلل
جعفری در کرمان است».
وی از تشکیل ستاد برگزاری مراسم سالگرد زندهیاد آیتاهلل
جعفری خبر داد و گفت« :کمیتههای مختلفی ازجمله مراسم،
رسانه و فضای مجازی ،تبلیغات شهری و نمادها برای برگزاری
مراسم بزرگداشت آیتاهلل جعفری تشکیل شده است».

در نشست هیات اندیشهورز جشنواره ملی
شعر رضوی مطرح شد

انتشار اشعار نقش مؤثری در
گسترش فرهنگ رضوی دارد

گروه فرهنگوهنر :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
کرمان با اشاره به برگزاری بیستوهفتمین جشنواره ملی شعر
رضوی در استان کرمان ،هدف از برگزاری این جشنواره را
گسترش سبک و سیرهی فرهنگ رضوی دانست و تاکید
کرد الزم است اشعار زیبا و فاخر حوزهی شعر رضوی توسط
مداحان ،وعاظ ،سخنرانان ،رسانهها ،صدا و سیما و فعاالن
فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد تا با نشر و انتشار اشعار
در سطح جامعه ،نیت جشنواره که جلب توجه آحاد مردم به
فرهنگ منور رضوی است ،محقق شود.
به گزارش روابطعمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان کرمان محمدرضا علیزاده در سومین نشست تخصصی
هیات اندیشهورز بیستوهفتمین جشنواره ملی شعر رضوی
استان کرمان که با حضور معاون فرهنگی و سینمایی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان ،دبیر تخصصی جشنواره
و روسای انجمنهای ادبی کرمان برگزار شد ،با اشاره به
سابقهی برگزاری این جشنواره بیان کرد« :جشنواره ملی شعر
رضوی از سال  ۱۳۷۳و به همت جمعی از مدیران و شاعران و
فعاالن عرصهی شعر کرمان پایهگذاری شد و طی این سالها،
جشنواره شاهد فراز و فرودهای متعددی بوده اما برگزاری
متوالی و منسجم آن باعث شده که این جشنواره به نام کرمان
پیوند بخورد».
وی ادامه داد« :جشنوارههایی که بهصورت سالیانه و
پیوسته برگزار میشوند یکی از آفتهای آنها تکرار و
روزمرگی است ،بیتردید پس از چندین دوره برگزاری ،باعث
مالل و عدم نتیجهی مناسب میشود .طی سالهای گذشته
انتقادها را درخصوص این جشنواره شنیدیم و تالش کردیم
که بر اساس انتقادات درست و هدفمند اصالحاتی در ساختار،
شکل و نحوهی برگزاری جشنواره ایجاد کنیم».
علیزاده افزود« :به نظر می رسد حضور و همراهی و
مشارکت پیشکسوتان حوزهی شعر استان و کشور یکی از
نقاط محوری برگزاری این جشنواره است و باید با ایجاد
تدابیری هر سال این همراهی و حضور را در جشنواره داشته
باشیم».
وی اظهار کرد« :هدف ما گسترش سبک و سیرهی فرهنگ
رضوی است ،این هدف با بسترسازی جشنواره شعر رضوی
تسهیل شده اما الزم است محصول این جشنواره که اشعار
بسیار زیبا و فاخری در حوزهی شعر رضوی است از سوی
مداحان ،وعاظ ،سخنرانان ،رسانهها ،صدا و سیما و فعاالن
فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد تا با نشر و انتشار اشعار
قابل توجه این جشنواره در سطح جامعه ،نیت جشنواره که
جلب توجه آحاد مردم به فرهنگ منور رضوی است ،محقق
شود».
در این مراسم ،حامد حسینخانی دبیر تخصصی جشنواره
نیز گزارشی از روند برپایی جشنواره در دورهی گذشته ارائه
کرد و همچنین به نحوهی برپایی جشنواره ،داوریها ،ارسال
فراخوان و سایر موارد مرتبط با جشنواره بیست و هفتم
پرداخت .
آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مسکن سپهر کوهبنان شرکت
تعاونی به شماره ثبت  884و شناسه ملی 10860527611
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/11/15منضم به نامه شماره – 99/5/636
 1399/12/12اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان
کوهبنان  .الف  -اعضاء هیئت مدیره  :آقای محمدرضا
آدیش به شماره ملی - 5359942460آقای علیرضا سیف
الهی دهمیری به شماره ملی  - 5359967153آقای محمد
رسولی به شماره ملی 5359943904به سمت اعضاء
اصلی هیئت مدیره و تعدادیک نفر به شرح زیر به سمت
عضو علی البدل هیات مدیره آقای محمد قنبری به شماره
ملی  4431589872برای مدت سه سال انتخاب گردیدند
 .ب  -آقای مهدی ابراهیمی کوهبنانی به شماره ملی
 5359749229به سمت بازرس اصلی و آقای حسین صادقی
ده علی به شماره ملی  5619954234به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند  .شناسه
آگهی1227592
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان

نگرانی از کرونا در کرمان و  ۷استان دیگر!

گروه جامعه :رئیس مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر وضعیت کرونایی استانهای
کرمان ،ایالم ،آذربایجان غربی ،کردستان،
یزد ،خراسان جنوبی ،سمنان و چهارمحال و
بختیاری را نگرانکننده اعالم کرد و خواستار
تمهیداتی برای کاهش این روند شد.
به گزارش ایسنا سراسری ،دکتر
محمدمهدی گویا ،اول آذرماه در وبینار معاونان
بهداشت دانشگاهای علومپزشکی کشور با
بیان اینکه واکسیناسیون نوبت اول کرونا در
ایران تاکنون  ۸۲درصد و در اروپا  ۶۴درصد
است ،اظهار کرد« :متوسط کشوری نوبت
دوم واکسیناسیون  ۱۲سال به باال  ۶۵درصد،
متوسط کشوری نوبت اول واکسیناسیون افراد
 ۱۸سال به باال  ۸۳درصد ،متوسط کشوری
نوبت دوم واکسیناسیون  ۱۸سال به باال ۶۶
درصد ،متوسط کشوری واکسیناسیون نوبت
اول  ۱۲تا  ۱۸سال  ۸۳درصد و متوسط
کشوری واکسیناسیون نوبت دوم افراد  ۱۲تا
 ۱۸سال نیز  ۵۴درصد بوده است».
وی ادامه داد« :دغدغهی کنونی ما پوشش
گروههای سنی  ۶۰سال به باال در نوبت سوم
واکسیناسیون کرونا است که دستورالعمل آن

به دانشگاههای علومپزشکی کشور ابالغ شده
است» .رئیس مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر ،گفت« :امیدواریم با افزایش سرعت و
اتمام واکسیناسیون این گروه بتوانیم به سراغ
گروههای سنی پایینتر برای واکسیناسیون
نوبت سوم برویم».
وی بیان کرد« :باید گروههای سیار
واکسیناسیون در محلهای پرخطر برای
گروههای سنی پرخطر فعالتر عمل کنند.
بهویژه در جمعیت غیرایرانی که پوشش حدود
 ۳۰درصد است با انتظارات هنوز فاصله داریم».

گویا با اشاره به اینکه در عین حال
بیش از دو میلیون نوبت در نوبتهای اول و
دوم واکسیناسیون به غیرایرانیها واکسن
تزریق شده است ،یادآور شد« :باید با کمک
استانداریها و فرمانداریها و بهوسیلهی
اقناعسازی ،این گروه را برای واکسیناسیون
ترغیب کرد».
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
در ادامه به بررسی هفتگی وضعیت موجود
همهگیری کرونا در کشور پرداخت و اظهار
کرد« :هفتهی چهارم آبانماه  ۱۴۰۰مطابق با

هفتهی  ۹۱همهگیری کرونا در کشور بود .در
این هفته شاهد ادامهی روند نزولی بستریها و
فوتیها بر اثر کرونا بودیم».
وی افزود« :روند سرپایی نیز کاهش
چشمگیری یافته و از  ۵۳هزار به  ۴۱هزار مورد
رسیده است .فوتیها نیز از  ۹۶۴به  ۸۳۳مورد
رسیده است».
گویا ادامه داد« :در استان تهران با جمعیت
و اهمیتی که دارد موارد بستری کاهشی است
و از هزار و  ۱۵به  ۹۳۴مورد و در سرپایی از دو
هزار و  ۴۲۷به هزار و  ۵۵۵مورد و فوتیها نیز
از  ۱۳۵به  ۱۰۶مورد رسیده است».
وی وضعیت استانهایی مانند ایالم،
آذربایجان غربی ،کردستان ،یزد ،خراسان
جنوبی ،سمنان ،کرمان و چهارمحال و بختیاری
را نگرانکننده اعالم کرد و خواستار تمهیداتی
برای کاهش این روند شد.
گویا متوسط کشوری فوتیها را  ۱۰مورد
در یک میلیون نفر اعالم کرد و گفت« :گلستان
با دو مورد در میلیون کمترین فوتی و بوشهر
با  ۳۰و خوزستان با  ۲۱درصد بیشترین
میزان فوتی را در بین استانها در این هفته
داشتهاند».

حضور نخبگان را برای فرداهای روشن الزم داریم

سیدمحمدعلی گالبزاده
مدیر مرکز کرمانشناسی

نگاهی به مهاجرت بیرویۀ پزشکان

چند روز پیش ،مراسم بدرود و تودیع
یکی از پزشکان شریف ،خدمتگزاران صادق،
نیکخواهان و نیکنامان نازنین و یکی از یاران
عزیز و دوست داشتنی بود .روزی که لحظههای
تألمبا ِر آن ،کام من و همهی دوستانش را تلخ
کرده و همچنان به آن میاندیشم ،زیرا او
ی است که نه تنها طبابت را با
ازجمله پزشکان 
تجارت سودا نکرد ،بلکه سخاوتمندانه از بهرهی
خود و همسرش  -که او نیز پزشک است  -به
ساخت بخش انکولوژی که مقدمات گشایش
آن فراهم گردیده و قرار است سایهی مهرش
بر سر بیماران مبتال به سرطان گسترده شود،
کمک چند صد میلیون تومانی کرد و درسآمو ِز
احسان و مکرمت در پهنهی درمان و کمال
انسانی شد.
به جز این ،او افتخار عضویت انجمنی
را داشت که جمعی پا به رکاب ،آستینهای
همت را باال زده و سفرهی مهربانی گستردهاند
تا به آنان که نالههایشان از محدودهی گلویی
خسته و غمبار فراتر نمیرود ،یاری برسانند و
گرهگشایشان باشند .قسمتی از این بار ،به دوش
راهی
پزشکی بود که اینک بار سفر بسته است و ِ
دیاران دیگر است.
ِ
در آن بزمگاه خداحافظی و بدرود ،وقتی قرار
شد من سخنی بگویم ،انگار زبانم فرمانبردا ِر
بغض گلویم شده بود ،زیرا همانجا عرض کردم
ِ
که اگر ِ
اشک مرد را نازیبا نمیدانستند ،حتما
ی تر میکردم .این تأثر ،دو دلیل
گوشهی چشم 
عمده داشت ،نخست بدرود با انسان خوب و
دوست عزیزی که کارنامهاش با جوهر مهربانی
بر صحیفهی دلها نوشته شده و دیگر اینکه
میدیدم سرزمین من ،ـ دو پزشک نخبهی
دیگر را از دست میدهد ـ هر چند او اظهار
امیدواری کرد با سپری شدن دورهی تکمیلی
خود بازگردد ،اما دل من به باور این سخن،
راه نمیدهد.
باری گفته میشود که از ابتدای سال
تاکنون ،بیش از نهصد پزشک متخصص و

فوق تخصص ،کشورمان را ترک کردهاند و
سرزمینهای دیگر را برای عرضهی خدمت
برگزیدهاند .تا آنجا که برخی به طنز گفتهاند،
شاید تا چند ماه دیگر مجبور باشیم برای
درمان ،سفری به دوردستها داشته باشیم.
از صاحب نظری پرسیدم چه اتفاقی افتاده
که سونامی هجرت نخبگان را شاهد هستیم؟
وضع برخی قوانین و ضوابط
ایشان گفت :شاید ِ
و صدور بعضی دستورالعملها که موجب
مالی پزشکان گردیده و آنها را
محدود
ِ
شدن ِ
از برخی بهرههای عادالنه برکنار داشته ،چنین
وضعیتی را به وجود آورده است.
من بر این باور نیستم که پزشکان شریف و
وطنخواه ایران عزیز به خاطر سودجویی بیشتر
و بهرهی مالی افزون ،حاضر به ترک وطن
شدهاند ،زیرا به یقین ،آنان اعتبار خود را مدیون
سرزمینی میدانند که سالها زمینهی تحصیل و
آموزش آنها را فراهم ساخته و حقوق معلمین
و مدرسین و اساتید ،و نیز هزینههای دیگر را،
از محل پینهی دستهای کارگران و کشاورزان
و دیگر آحاد جامعه پرداخته است تا زمینهی
باروری استعدادهای این عزیزان فراهم آید ،بر
این اساس و با ر ّد آزمندیِ آنان ،به این باور
میرسیم که شاید آنها توقع بیشتری داشته
و دارند که قدر تالشهایشان شناخته شود و
ضوابط و دستورالعملهایی که شأن آنها را
نادیده میگیرد ،وضع نگردد.
نکتهی دیگری که شاید سببسا ِز این
هجرتِ بیرویه است ،ناامیدی از فردا و
فرداهاست زیرا هر روز که میگذرد ،به جای
گشایش باب رحمت ،با زحمت و تنگناهای
تازهای روبهرو میشویم .وقتی تنها در عرض
کمتر از  6ماه داروی بیماری که حیاتش به
آن بستگی دارد ،از بستهای  200هزار تومان
به بستهای سه میلیون تومان یعنی پانزده برابر
افزایش پیدا میکند و هیچکس بارقهی امیدی
برای بهتر شدن اوضاع کنونی نمیگشاید،
چگونه میتوان به فرداهایی روشن اندیشید؟
دارو ،مرغ و ماهی نیست که با گران شدنش،
خود را به فراق عادت دهیم .در چنین وضعیتی

که برخی ،شانههایشان تابآوریِ با ِر زندگی را
ندارد ،از قول سخنگوی قوه قضائیه (روزنامه
اطالعات  )1400/8/26میخوانیم که تاکنون
 7هزار میلیارد سوءاستفادهها و فساد مالی به
بیتالمال بازگردانده شده ،هر چند که ایشان
نفرمودند چند فقرهی دیگر از این  7هزار
میلیاردها باقی مانده که باید برگردد ،و اص ً
ال
آیا برخواهد گشت؟
آنها که ارز  4200تومانی گرفتند و به
گفتهی برخی مسئوالن ،کاالهای وارداتی را به
قیمت ارز بیست و چند هزار تومنی به مردم
بینوا فروختند ،چه کسانی هستند؟ آنها که
ارقام نجومی وامها را از بانکها گرفتهاند و
پس نمیدهند و افشای نام هم نمیشوند ،چه
کسانی هستند؟ و چه نیکو گفت رئیسجمهور
محترم که« :مردم ،تنگناها را تحمل میکنند،
اما در برابر فساد ،تابِ بردباری ندارند».
برای جامعهی ما ،به ویژه نخبگانی که مو را
از ماست میکشند ،این پرسش پیش میآید
که اص ً
ال چرا درها را اینچنین بیخیال باز
گذاشتهایم که دست همگان در فساد مالی
باز است؟ چرا راهها را به روی ناستودههایِ
سودجو نمیبندیم؟ آیا به تبعات این ولنگاریها
فکر کردهایم؟ طبیعی است که نخبهی ما در
رشتهی پزشکی و یا سایر رشتهها با خود فکر
کند که امروز پس از عمری تالش و تحصیل
و بهرهگیری از استعداد خدادادی و دود چراغ
خوردن ،دستورالعملهایی برای محدود کردن
دست آنها به مختصر بهرههایِ قانونی بسته
میشود ،ا ّما در همین حال فالن فاس ِد مالی
با یک رانت ،و یک شبه ،دهها و صدها میلیون
تومان به جیب میزند و به قول معروف ککش
هم نمیگزد ،به راستی در پشت پردهی این
فسادها چه کسانی هستند؟
اینها همان خداناشناسانی هستند که هر
روز چوب الی چرخهای اقتصادی میگذارند،
به نارضایتی عمومی دامن میزنند ،نخبهها
را فراری میدهند ،جامعه را به ورشکستگی
میکشانند و از همه مهمتر خون شهیدانی که
تُندر تکبیرهایشان خواب را در پلک دشمنان

شکستند ،تا خوابی آرام را ارمغان جامعهی
خویش سازند ،پایمال کردهاند.
 ...و کالم آخر ،آیا با رفتن و دل کندن
از این خاک مقدس و سرزمین خدایی ،کارها
سامان خواهد گرفت؟ به فرض گوشهی امنی
در زیر سایهی درختی و در کنار «آب رکنی»
پیدا کردیم و سر بر بالینی آرام گذاشتیم ،آیا
خواب آرام هم بدرقهی آن خواهد بود؟ کدام
وجدان بیدار است که ناله و تمنای هموطن
خود را ،حتی از هزاران فرسنگ آنطرفتر
نشنود؟ مگر نه اینست که حیات این مرز و بوم
به حضور نخبگانی پیوند خورده که با دستهای
توانای خود ،گرهها را بگشایند و فرداهای روشن
را رقم بزنند؟
کمیت
دنیای امروز ،جهان کیفیت است نه ّ
و تازه همان روزهایی هم که مقولهی اخیر تا
حد جدی نبود ،فردوسی بزرگمان فرمود:
این ّ
«یکی مرد جنگی به از صد هزار  /سیاهی
لشکر نیاید به کار» .و چنین است که امیدواریم
همهی تأثیرگذاران جامعه ،بمانند و دشواریها
را تحمل کنند و ماندگاری این سرزمین را
تضمین نمایند و آنها که رفتند ،اندوهشان را
در همان سرزمینهای بیگانه بر خاک بریزند و
عزمها را استوار سازند و به دامان میهن خویش
برگردند و همراه با حکیم طوس ،فریاد را به
عیوق برسانند که« :چو ایران نباشد ،تن من
ّ
مباد» تا آنان که به نابودیِ این ّ
خطهی همیشه
سرافراز فکر میکنند ،آرزویشان را به گور ببرند.

طرح جامع ترافیک هرچه زودتر بازنگری شود

گروه جامعه :سیدمحمد موسوی ،عضو
شورای شهر کرمان بر بازنگری طرح جامع
ترافیک تاکید کرد و گفت« :اقداماتی که اکنون
در حوزهی ترافیک در شهر انجام میشود،
براساس مطالعاتی قدیمی و تصمیمات موردی
و موضعی است که خیلی از مسائل و مشکالت
را حل نمیکند و تنها ترافیک را از نقطهای به
نقطهی دیگر منتقل میکنیم».
به گزارش خبرنگار فردایکرمان ،وی
دوشنبه یکم آذرماه ،در صحن علنی شورای
شهر کرمان در توضیح بیشتر در اینباره

اظهار کرد« :در شورای ترافیک استان گفتم که
ضرورت دارد طرح جامع ترافیک شهر کرمان
بهسرعت مورد بررسی قرار گیرد و حتما برای
سال آینده ،پیشبینی و مطالعات انجام شود».
وی با بیان اینکه اقدامات فعلی براساس
مطالعات قدیمی و تصمیمات موردی و موضعی
است ،ادامه داد« :در گذشته معاونت فنی و
عمرانی و ترافیک در شهرداریها وجود داشت،
وزارت کشور برخی حوزهها را ادغام کرد .آنچه
در دو ،سه سال اخیر رخ داده ،مسائل ترافیکی
در شهرداری تحتالشعاع خیلی مسائل دیگر

مطرح میشود .هر زمان شهرداری طرح یا
موضوعی داشته باشد جلسه سریع تشکیل
میشود اما من فکر میکنم مقداری انفعال
از این سمت وجود دارد و در جلسات دیدم
سطحی با موضوعات برخورد میشود .نیاز است
بخش تخصصی شهرداری در حوزهی ترافیک
فعال شود».
موسوی اضافه کرد« :در دو سال اخیر ،به
دلیل کرونا ،بار ترافیک در شهر مقداری کاهش
پیدا کرده است و اگر به شرایط عادی برگردیم
مشکالت زیادی خواهیم داشت».

رئیس کمیسیون خدماتشهری شورای شهر هشدار داد

خطر آتشسوزی در بازار کرمان
برای انبارهای غیراستاندارد در بازار چارهای اندیشیده شود

گروه جامعه :رئیس کمیسیون
خدماتشهری ،بهداشت و محیط زیست
شورای شهر کرمان با اشاره به برگزاری نشستی
مشترک با نهادهای مختلف ،گفت که در این
جلسه ،رئیس کالنتری  11شهر کرمان نسبت
به انبارهای غیراستاندارد و وجود ضایعات و
مواد محترقه در بازار و اطراف آن هشدار داده
که بازار را در معرض خطر آتشسوزی قرار داده
است.
به گزارش خبرنگار فردایکرمان ،فتحاهلل
مویدی ،صبح دوشنبه یکم آذرماه در صحن
علنی شورای شهر کرمان اظهار کرد« :اخیرا
جلسهای با حضور نمایندگانی از ادارات مختلف
دولتی داشتیم .برای ساماندهی نخالههای
ساختمانی ،قرار شد که شهرداری با پیگیری
فرمانداری چند قطعه زمین را با تایید محیط

زیست برای تخلیهی نخالههای ساختمانی
مشخص کند .همچنین ،به رانندگان وسایل
حمل نخاله ،کارت مخصوص داده شود و
شهرداریهای پنج منطقه نیز ،در هنگام صدور
پروانهی ساختمانی ،مالکان را موظف کنند که
برای حمل نخالهها از ماشینهای مجوزدار
استفاده کنند .قبال این مورد ،مصوب شده و
االن تکمیل شده است».
وی افزود« :در آن جلسه ،دربارهی مشکالت
بازار و اطراف آن که انبار ضایعات وجود دارد
نیز از سوی کالنتری  11گزارشی ارائه و
هشدار نسبت به آتشسوزی در بازار داده شد.
اطراف بازار کرمان وضعیت بسیار بدی دارد .در
آتشسوزی که چند سال قبل در کاروانسرای
جر رخ داد ،اگر آقای سیفاللهی شهردار وقت
شخصا وارد عمل نشده بود و لودرها نیامده

بودند؛ تعداد زیادی بشکهی چسب آتشزا انبار
شده بود ،در جریان آن آتشسوزی ،کل بازار
روی هوا میرفت».
وی ادامه داد« :قرار شد جلسهای با حضور
معاون خدمات شهری و کالنتری  11و رئیس
اماکن و رئیس اتاق اصناف و فرمانداری تشکیل
شود و با بازدید از این مکانها ،چارهاندیشی

انتقاد استاندار از عدم پیشرفت سه پروژۀ میراثفرهنگی؛

اگر پیمانکار توانایی اجرا ندارد خلع ید شود
گروه اقتصاد :استاندار کرمان با بیان
اینکه پروژههای اقتصاد مقاومتی در
استان باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف
شوند ،خواستار مشخص شدن وضعیت
سه پروژهی میراث فرهنگی در شهر
کرمان شد و تاکید کرد که اگر پیمانکار
توانایی اجرا و تامین مالی پروژه را ندارد
خلع ید شده و پیمانکار دیگری گرفته
شود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی
استانداری کرمان ،علی زینیوند،
ی ستاد
 29آبانماه در نهمین جلس ه 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان
در سال جاری ،با بیان اینکه دهها طرح
در استان عالقهمند به استفاده از اعتبارات
صندوق توسعه ملی هستند ،از مدیران
دستگاههای اجرایی خواست تا لیست
طرحهایی که ظرفیت و اهلیت استفاده را
دارند جمعبندی و ارائه کنند.
وی همچنین شناسایی و گزارش
قوانین مزاحم در اجرای پروژهها را از سوی
دستگاهها الزم دانست و افزود« :بسیاری
از قوانین مزاحم در بودجه ،اسناد آمایش و
برنامه توسعهی هفتم قابل اصالح هستند
و بسیاری از مشکالت استان و کشور را
برطرف خواهند کرد».
استاندار کرمان با بیان اینکه با رفع
قوانین زائد ،تسهیلی در فضای کسب و کار
کشور انجام خواهد شد ،گفت« :پروژههای

اقتصاد مقاومتی در استان باید هر چه
سریعتر تعیین تکلیف شود ،وضعیت سه
پروژه میراث فرهنگی در شهر کرمان باید
مشخص شود و اگر پیمانکار توانایی اجرا و
تامین مالی ندارد خلع ید شده و پیمانکار
دیگری گرفته شود».
وی همچنین با اشاره به آخرین
وضعیت پروژه پاالیشگاه پالسما خون
اظهار کرد« :وزیر بهداشت بر ماندن
پروژه در کرمان موافقت کرده است و
باید سرمایهگذار جدید مشخص شود.
این پروژه برای کشور مهم است و همهی
دستگاهها ملزم هستند در فرآیند قانونی
برای راهاندازی پروژه همکاری کنند تا هر
چه سریعتر وارد فاز اجرایی شود».
زینیوند در خصوص گازرسانی در
نقاط استان نیز گفت« :شرکت گاز باید
به تعهد خود در گازرسانی از پروژههای
اقتصاد مقاومتی متعهد باشد و این
پروژه را کامال اجرا کند ،کم کردن تعداد
انشعابات قابل قبول نیست».

رئیس کل دادگستری کرمان:

کارگاههای ضایعاتی
کانون بزهکاری و آسیب شدهاند

انتقاد عضو شورای شهر از انفعال شهرداری در حوزۀ ترافیک؛

قرار گرفته است .سازمان حملونقل و ترافیک
هم به سازمان مدیریت و مهندسی شبک ه
حملونقل تبدیل شده است».
وی افزود« :با وجود اینکه شهرداری متولی
صفر تا صد اقدامات است اکنون یک خالء وجود
دارد و تصمیمگیر اصلی شهرداری نیست».
وی با بیان اینکه باید با موضوعات بهصورت
جدی برخورد کرد و طرح و برنامهها را ارائه
و دستگاههای دیگر را نیز همراه کرد ،گفت:
«مسائل ترافیکی مراکز استانها در کارگروه
شهرداری زیرمجموعهی شورای ترافیک استان

خبر

برای بازار بشود».
مویدی گفت« :همچنین ،تصمیم
گرفته شد نیروی انتظامی برخورد قانونی با
سگگردیهایی که برای شهروندان مزاحمت
ایجاد میکند ،داشته باشد و نماینده محترم
دادستان قول داد که اگر گزارش مستند بیاید
برخورد الزم صورت گیرد».
وی دربارهی عدم ورود کامیونها به شهر
هم گفت که قرار است طرحی که پیش از این
در سیرجان اجرا شده در کرمان نیز اجرایی
شود.
وی اضافه کرد« :باید پارکینگی در
ورودیهای شهر به این منظور در نظر گرفته
شود و قرار شد شهرداری با کمک فرمانداری
برای احداث این پارکینگها ،زمین الزم را
تامین کنند».

گروه جامعه :رئیس کل دادگستری
استان کرمان با بیان اینکه عدم اقدام
دستگاههای مربوطه در بحث کارگاههای
ضایعاتی مشکل ایجاد کرده است،
گفت« :هم ه مسئولیتهای خود را در
زمینهی کارگاههای ضایعاتی میدانند
اما این موضوع در کرمان رها شده
است و هر کس سلیقهای رفتار میکند،
این کارگاهها کانون بزهکاری و آسیب
شدهاند».
به گزارش ایسنا کرمان ،یداهلل موحد،
سهشنبه دوم آذرماه در نشست شورای
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل
استان کرمان ،وجود کارگاههای ضایعاتی
را یک معضل جدی در مدیریت شهری
دانست و گفت« :از  ۷۹۲کارگاه ضایعاتی
که در شهر کرمان وجود دارد  ۵۰۰مورد
آن در محدودهی شهری و  ۲۹۲مورد
دیگر آن در خارج از شهر قرار دارند و
فقط  ۱۹۰مورد آن دارای مجوز هستند».
وی با انتقاد از نبود نظارت دقیق و
اثربخش بر کارگاههای ضایعاتی اظهار
کرد« :متاسفانه مصوبات فقط روی کاغذ

است و اگر به دنبال کاهش این آسیب
هستید باید همهی دستگاههای مربوطه
برای رفع این معضل همکاری کنند».
رئیسکل دادگستری استان کرمان
بر لزوم پایش تصویری کارگاههای
ضایعاتی تاکید کرد و افزود« :به همهی
دستگاهها وظایفشان را در زمینهی
ساماندهی کارگاههای ضایعاتی گوشزد
و مهلت برای انجام وظایفشان مشخص
کنید و هر دستگاهی که کوتاهی کرد
به دستگاههای باالدستی گزارش داده
شود و شهرداری در خصوص کارگاههای
ضایعاتی بیشترین مسئولیت را دارد».
وی تاکید کرد« :عدم اقدام
دستگاههای مربوطه در بحث کارگاههای
ضایعاتی مشکل ایجاد کرده است،
هم ه مسئولیتهای خود را در زمینهی
کارگاههای ضایعاتی میدانند و این
موضوع در کرمان رها شده است و
هر کس سلیقهای رفتار میکند و این
کارگاهها کانون بزهکاری و آسیب
شدهاند .مسئوالن بدانند نتیجهی عدم
اقدام ،پیگرد قانونی است».

انتقاد چناریان از شهردار کرمان:

مدیران کنار گذاشتهشده تکریم شوند

گروه جامعه :چناریان ،عضو شورای
شهر کرمان با انتقاد از شهردار کرمان
گفت که وقتی انتصابات جدیدی انجام
میدهد ،باید مدیر کنار گذاشتهشده را
تکریم کند.
او با ارائهی توضیحاتی در اینباره،
یادآور شد که چند روز قبل به شهرداری
رفته و یکی از مدیران سابق را دیده که در
راهروی شهرداری یا اتاق دیگر کارکنان
بالتکلیف بوده است!
به گزارش خبرنگار فردایکرمان،
حسین چناریان ،رئیس کمیسیون بودجه،
منابع پایدار و سرمایهگذاری شورای شهر،
روز دوشنبه یکم آذرماه در صحن علنی
شورا خطاب به شعربافتبریزی شهردار
کرمان اظهار کرد« :انتصابات در شروع
کار هر مدیری از حساسترین و مهمترین
برنامههایی است که انجام میدهد و
موضوع خیلی مهم بوده و حقی است که
هر مدیر جدید در تحقق برنامههای خود
در اختیار دارد».
وی افزود« :باید با تدبیر و تاکید شورا
و شهردار ،در انتصابات شهرداری طوری
برنامهریزی شود که بتوان برنامهها و آنچه
که جزو اولویتهای شوراست ،بهطور
مطلوبی پیش برود».
وی با اشاره به انتصابات اخیر شهردار
کرمان ادامه داد« :در حوزهی انتصابات یا
ما خیلی اطالع نداریم یا غفلت شده است.
در جریان انتصابات و جلسات تودیع و
معارفه ،میگوییم تکریم و معارفهی مدیر؛
نه به این منظور و معنا که لوح تقدیری
داده شود .به هر حال ،یک مدیر سالها
در بخشی خدمت کرده است ،وقتی
میخواهیم کسی را جایگزین او کنیم،

باید ابتدا تکریم شود».
چناریان با بیان اینکه نیروی انسانی
جزو اصلیترین و با ارزشترین منابع هر
سازمانی است ،اظهار کرد« :فکر میکنم
در انتصابات اخیر شهردار محترم ،دربارهی
چند نفر از مدیران که از مسئولیت کنار
چ پیشبینی نشده و
گذاشته شدهاند ،هی 
این ،صورت خوشی ندارد».
وی گفت« :چند روز پیش برای
جلسهای به شهرداری رفتم و یکی از
مدیران سابق را دیدم که در شرایط
بالتکلیفی در راهرو بود یا باید در اتاق
کس دیگری از کارکنان مینشست .این،
شرایط خوبی نیست».
وی تاکید کرد که مدیریت منابع
انسانی باید مورد توجه جدی باشد و
وقتی قصد جابهجایی مدیری وجود دارد
ی شان و جایگاه آن فرد
باید فکری برا 
نیز بشود.
در اینباره ،سعید شعربافتبریزی
شهردار کرمان اما گفت« :حفظ شان افراد
خط قرمز شخصی بنده و شهرداری است.
قبل از هرگونه انتصابی ،جایابی برای فرد
را انجام دادیم اما گاهی پست جدید نیاز
به استعالم دارد و دو هفته طول میکشد.
در پستهایی که نیاز به استعالم دارند
گفتیم از دوستان با حفظ شان و کرامت
پذیرایی شود».
وی افزود« :موردی نبوده برای فرد،
جایابی نکنیم ولی شاید نیاز به استعالم
داشته باشد و قدری زمان ببرد .شان
مدیران شهرداری باید حتما در نظر گرفته
شود و چنین مواردی را با ذکر جزئیات
بیشتر به بنده اعالم کنید تا حتما
پیگیری را انجام دهم».
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