
تودیع  و  بدرود  مراسم  پیش،  روز  چند   
صادق،  خدمتگزاران  شریف،  پزشکان  از  یکی 
نیک خواهان و نیک نامان نازنین و یکی از یاران 
عزیز و دوست داشتنی بود. روزی که لحظه های 
تألم باِر آن، کام من و همه ی دوستانش را تلخ 
او  زیرا  می اندیشم،  آن  به  همچنان  و  کرده 
ازجمله پزشکانی  است که نه تنها طبابت را با 
تجارت سودا نکرد، بلکه سخاوتمندانه از بهره ی 
خود و همسرش - که او نیز پزشک است - به 
گشایش  مقدمات  که  انکولوژی  بخش  ساخت 
آن فراهم گردیده و قرار است سایه ی مهرش 
بر سر بیماران مبتال به سرطان گسترده شود، 
کمک چند صد میلیون تومانی کرد و درس آموِز 
کمال  و  درمان  پهنه ی  در  مکرمت  و  احسان 

انسانی شد. 
انجمنی  عضویت  افتخار  او  این،  جز  به 
آستین های  رکاب،  به  پا  جمعی  که  داشت  را 
همت را باال زده و سفره ی مهربانی گسترده اند 
تا به آنان که ناله هایشان از محدوده ی گلویی 
خسته و غمبار فراتر نمی رود، یاری برسانند و 
گره گشایشان باشند. قسمتی از این بار، به دوش 
پزشکی بود که اینک بار سفر بسته است و راهِی 

دیاراِن دیگر است.
در آن بزمگاه خداحافظی و بدرود، وقتی قرار 
فرمانبرداِر  زبانم  انگار  بگویم،  سخنی  من  شد 
بغِض گلویم شده بود، زیرا همانجا عرض کردم 
که اگر اشِک مرد را نازیبا نمی دانستند، حتما 
گوشه ی چشمی  تر می کردم. این تأثر، دو دلیل 
و  انسان خوب  با  بدرود  نخست  داشت،  عمده 
دوست عزیزی که کارنامه اش با جوهر مهربانی 
بر صحیفه ی دل ها نوشته شده و دیگر این که 
نخبه ی  پزشک  دو  ـ  من،  سرزمین  می دیدم 
اظهار  او  ـ هر چند  از دست می دهد  را  دیگر 
امیدواری کرد با سپری شدن دوره ی تکمیلی 
این سخن،  باور  به  من  دل  اما  بازگردد،  خود 

راه نمی دهد.
سال  ابتدای  از  که  می شود  گفته  باری 
و  متخصص  پزشک  نهصد  از  بیش  تاکنون، 

و  کرده اند  ترک  را  کشورمان  تخصص،  فوق 
خدمت  عرضه ی  برای  را  دیگر  سرزمین های 
برگزیده اند. تا آنجا که برخی به طنز گفته اند، 
برای  باشیم  مجبور  دیگر  ماه  چند  تا  شاید 
باشیم.  داشته  دوردست ها  به  سفری  درمان، 
افتاده  اتفاقی  چه  پرسیدم  نظری  صاحب  از 
که سونامی هجرت نخبگان را شاهد هستیم؟ 
ایشان گفت: شاید وضِع برخی قوانین و ضوابط 
موجب  که  دستورالعمل ها  بعضی  صدور  و 
محدود شدِن مالِی پزشکان گردیده و آن ها را 
از برخی بهره های عادالنه برکنار داشته، چنین 

وضعیتی را به وجود آورده است.
من بر این باور نیستم که پزشکان شریف و 
وطن خواه ایران عزیز به خاطر سودجویی بیشتر 
وطن  ترک  به  حاضر  افزون،  مالی  بهره ی  و 
شده اند، زیرا به یقین، آنان اعتبار خود را مدیون 
سرزمینی می دانند که سالها زمینه ی تحصیل و 
آموزش آن ها را فراهم ساخته و حقوق معلمین 
و مدرسین و اساتید، و نیز هزینه های دیگر را، 
از محل پینه ی دست های کارگران و کشاورزان 
و دیگر آحاد جامعه پرداخته است تا زمینه ی 
باروری استعدادهای این عزیزان فراهم آید، بر 
باور  این  به  آنان،  آزمندِی  رّد  با  و  اساس  این 
می رسیم که شاید آن ها توقع بیشتری داشته 
و دارند که قدر تالش هایشان شناخته شود و 
را  آن ها  شأن  که  دستورالعمل هایی  و  ضوابط 

نادیده می گیرد، وضع نگردد.
این  سبب ساِز  شاید  که  دیگری  نکته ی 
و  فردا  از  ناامیدی  است،  بی رویه  هجرِت 
به جای  روز که می گذرد،  زیرا هر  فرداهاست 
تنگناهای  و  زحمت  با  رحمت،  باب  گشایش 
عرض  در  تنها  وقتی  می شویم.  روبه رو  تازه ای 
به  حیاتش  که  بیماری  داروی  ماه   6 از  کمتر 
از بسته ای 200 هزار تومان  آن بستگی دارد، 
به بسته ای سه میلیون تومان یعنی پانزده برابر 
افزایش پیدا می کند و هیچ کس بارقه ی امیدی 
نمی گشاید،  کنونی  اوضاع  شدن  بهتر  برای 

چگونه می توان به فرداهایی روشن اندیشید؟
دارو، مرغ و ماهی نیست که با گران شدنش، 
خود را به فراق عادت دهیم. در چنین وضعیتی 

که برخی، شانه هایشان تاب آورِی بارِ زندگی را 
)روزنامه  قضائیه  قوه  سخنگوی  قول  از  ندارد، 
تاکنون  که  می خوانیم  اطالعات 1400/8/26( 
7 هزار میلیارد سوءاستفاده ها و فساد مالی به 
بیت المال بازگردانده شده، هر چند که ایشان 
هزار   7 این  از  دیگر  فقره ی  چند  نفرمودند 
اصاًل  و  برگردد،  باید  مانده که  باقی  میلیاردها 

آیا برخواهد گشت؟ 
به  و  گرفتند  تومانی   4200 ارز  که  آن ها 
گفته ی برخی مسئوالن، کاالهای وارداتی را به 
قیمت ارز بیست و چند هزار تومنی به مردم 
بینوا فروختند، چه کسانی هستند؟ آن ها که 
و  گرفته اند  بانک ها  از  را  وام ها  نجومی  ارقام 
پس نمی دهند و افشای نام هم نمی شوند، چه 
کسانی هستند؟ و چه نیکو گفت رئیس جمهور 
محترم که: »مردم، تنگناها را تحمل می کنند، 

اما در برابر فساد، تاِب بردباری ندارند«.
برای جامعه ی ما، به ویژه نخبگانی که مو را 
این پرسش پیش می آید  از ماست می کشند، 
باز  بی خیال  این چنین  را  درها  چرا  اصاًل  که 
مالی  فساد  در  همگان  دست  که  گذاشته ایم 
ناستوده هاِی  روی  به  را  راه ها  چرا  است؟  باز 
سودجو نمی بندیم؟ آیا به تبعات این ولنگاری ها 
فکر کرده ایم؟ طبیعی است که نخبه ی ما در 
رشته ی پزشکی و یا سایر رشته ها با خود فکر 
کند که امروز پس از عمری تالش و تحصیل 
و بهره گیری از استعداد خدادادی و دود چراغ 
خوردن، دستورالعمل هایی برای محدود کردن 
قانونی بسته  بهره هاِی  به مختصر  دست آن ها 
مالی  فاسِد  فالن  حال  همین  در  اّما  می شود، 
با یک رانت، و یک شبه، ده ها و صدها میلیون 
تومان به جیب می زند و به قول معروف ککش 
این  پرده ی  پشت  در  راستی  به  نمی گزد،  هم 

فسادها چه کسانی هستند؟ 
این ها همان خداناشناسانی هستند که هر 
اقتصادی می گذارند،  روز چوب الی چرخ های 
نخبه ها  می زنند،  دامن  عمومی  نارضایتی  به 
ورشکستگی  به  را  جامعه  می دهند،  فراری  را 
می کشانند و از همه مهم تر خون شهیدانی که 
تُندر تکبیرهایشان خواب را در پلک دشمنان 

جامعه ی  ارمغان  را  آرام  خوابی  تا  شکستند، 
خویش سازند، پایمال کرده اند.

کندن  دل  و  رفتن  با  آیا  آخر،  کالم  و   ...  
از این خاک مقدس و سرزمین خدایی، کارها 
سامان خواهد گرفت؟ به فرض گوشه ی امنی 
در زیر سایه ی درختی و در کنار »آب رکنی« 
پیدا کردیم و سر بر بالینی آرام گذاشتیم، آیا 
بود؟ کدام  آرام هم بدرقه ی آن خواهد  خواب 
هموطن  تمنای  و  ناله  که  است  بیدار  وجدان 
آن طرفتر  فرسنگ  هزاران  از  حتی  را،  خود 
نشنود؟ مگر نه این ست که حیات این مرز و بوم 
به حضور نخبگانی پیوند خورده که با دست های 
توانای خود، گره ها را بگشایند و فرداهای روشن 

را رقم بزنند؟ 
دنیای امروز، جهان کیفیت است نه کمّیت 
و تازه همان روزهایی هم که مقوله ی اخیر تا 
این حّد جدی نبود، فردوسی بزرگ مان فرمود: 
سیاهی    / هزار  صد  از  به  جنگی  مرد  »یکی 
لشکر نیاید به کار«. و چنین است که امیدواریم 
همه ی تأثیرگذاران جامعه، بمانند و دشواری ها 
را  سرزمین  این  ماندگاری  و  کنند  تحمل  را 
تضمین نمایند و آن ها که رفتند، اندوه شان را 
در همان سرزمین های بیگانه بر خاک بریزند و 
عزم ها را استوار سازند و به دامان میهن خویش 
به  را  فریاد  با حکیم طوس،  و همراه  برگردند 
من  تن  نباشد،  ایران  که: »چو  برسانند  عّیوق 
مباد« تا آنان که به نابودِی این خّطه ی همیشه 
سرافراز فکر می کنند، آرزویشان را به گور ببرند.

امام جمعه موقت کرمان خبر داد
ثبت بنیاد فرهنگی آیت اهلل 

جعفری در آیندۀ نزدیک
جمعه  امام  جامعه:  گروه 
برگزاری  به  اشاره  با  کرمان  موقت 
نخستین سالگرد درگذشت آیت اهلل 
جعفری، امام جمعه سابق کرمان، 
با  جعفری  آیت اهلل  »یادمان  گفت: 
به جا  آثار  از  از بخشی  بهره گیری 
محل  در  فقید  عالم  این  از  مانده 
مصالی امام علی)ع( ایجاد می شود 
و مقبره ی آیت اهلل جعفری نیز ساخته خواهد شد ضمن این که 

بنیاد فرهنگی آیت اهلل جعفری به زودی به ثبت می رسد«.
عرب پور  مهدی  حجت االسالم  کرمان،  فارس  گزارش  به 
در  که  می کنیم  عذرخواهی  کرمان  مردم  »از  کرد:  اظهار 
سایر  و  دفن  تشییع،  مراسم  مجبور شدیم  کرونا  شیوع  اوج 
مراسم درگذشت آیت اهلل جعفری را به فوریت انجام دهیم و با 
همراهی خانواده ی ایشان، آیین تشییع و دفن ایشان زوتر از 

زمان اعالم شده برگزار شد«.
افزود:  با تاکید بر شخصیت شناسی آیت اهلل جعفری،  وی 
»باید برای تحلیل از عالم و علم، قدمی حتی ناچیز برداریم. 
در  و  بود  کرمان  شهر  مبارز  روحانیون  از  جعفری  آیت اهلل 
انقالبیون را هدایت  سخنرانی هایش در محل مسجد حافظ، 

و راهنمایی می کردند«.
عربپور اضافه کرد: »آیت اهلل جعفری بعد از انقالب اسالمی 
به عنوان 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: »آیت اهلل جعفری به درخواست خود از امامت 
جمعه کرمان کناره گیری کرد تا دیگران وارد این عرصه شوند 

و وی در زمینه ی رعایت بیت المال حساس بود«.
امام جمعه موقت کرمان اظهار کرد: »تجلیل از علم، عالم و 
دانشمند و خدمات انجام شده توسط امام جمعه فقید کرمان 
از مهم ترین دالیل برگزاری آیین بزرگداشت زنده یاد آیت اهلل 

جعفری در کرمان است«.
وی از تشکیل ستاد برگزاری مراسم سالگرد زنده یاد آیت اهلل 
جعفری خبر داد و گفت: »کمیته های مختلفی ازجمله مراسم، 
رسانه و فضای مجازی، تبلیغات شهری و نمادها برای برگزاری 

مراسم بزرگداشت آیت اهلل جعفری تشکیل شده است«.

در نشست هیات اندیشه ورز جشنواره ملی
 شعر رضوی مطرح شد

انتشار اشعار نقش مؤثری در 
گسترش فرهنگ رضوی دارد

گروه فرهنگ وهنر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان با اشاره به برگزاری بیست وهفتمین جشنواره ملی شعر 
را  این جشنواره  برگزاری  از  استان کرمان، هدف  در  رضوی 
تاکید  و  دانست  رضوی  فرهنگ  سیره ی  و  سبک  گسترش 
کرد الزم است اشعار زیبا و فاخر حوزه ی شعر رضوی توسط 
فعاالن  و  سیما  و  صدا  رسانه ها،  سخنرانان،  وعاظ،  مداحان، 
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 روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان محمدرضا علیزاده در سومین نشست تخصصی 
هیات اندیشه ورز بیست وهفتمین جشنواره ملی شعر رضوی 
استان کرمان که با حضور معاون فرهنگی و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان، دبیر تخصصی جشنواره 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  کرمان  ادبی  انجمن های  روسای  و 
سابقه ی برگزاری این جشنواره بیان کرد: »جشنواره ملی شعر 
رضوی از سال 1۳7۳ و به همت جمعی از مدیران و شاعران و 
فعاالن عرصه ی شعر کرمان پایه گذاری شد و طی این سال ها، 
برگزاری  اما  بوده  متعددی  فرود های  و  فراز  شاهد  جشنواره 
متوالی و منسجم آن باعث شده که این جشنواره به نام کرمان 

پیوند بخورد«.
و  سالیانه  به صورت  که  »جشنواره هایی  داد:  ادامه  وی 
و  تکرار  آن ها  آفت های  از  یکی  می شوند  برگزار  پیوسته 
روزمرگی است، بی تردید پس از چندین دوره برگزاری، باعث 
مالل و عدم نتیجه ی مناسب می شود. طی سال های گذشته 
انتقادها را درخصوص این جشنواره شنیدیم و تالش کردیم 
که بر اساس انتقادات درست و هدفمند اصالحاتی در ساختار، 

شکل و نحوه ی برگزاری جشنواره ایجاد کنیم«.
و  همراهی  و  حضور  رسد  می  نظر  »به  افزود:  علیزاده 
از  یکی  کشور  و  استان  شعر  حوزه ی  پیشکسوتان  مشارکت 
ایجاد  با  باید  و  است  جشنواره  این  برگزاری  محوری  نقاط 
تدابیری هر سال این همراهی و حضور را در جشنواره داشته 

باشیم«.
وی اظهار کرد: »هدف ما گسترش سبک و سیره ی فرهنگ 
رضوی است، این هدف با بسترسازی جشنواره شعر رضوی 
تسهیل شده اما الزم است محصول این جشنواره که اشعار 
از سوی  است  فاخری در حوزه ی شعر رضوی  و  زیبا  بسیار 
فعاالن  و  سیما  و  صدا  رسانه ها،  سخنرانان،  وعاظ،  مداحان، 
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 دوره ی گذشته ارائه 
کرد و همچنین به نحوه ی برپایی جشنواره، داوری ها، ارسال 
هفتم  و  بیست  جشنواره  با  مرتبط  موارد  سایر  و  فراخوان 

پرداخت .

خبر
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سیدمحمدعلی گالبزاده
مدیر مرکز کرمان شناسی

انتقاد استاندار از عدم پیشرفت سه پروژۀ میراث فرهنگی؛
اگر پیمانکار توانایی اجرا ندارد خلع ید شود

رئیس کل دادگستری کرمان:
کارگاه های ضایعاتی

 کانون بزهکاری و آسیب شده اند 

انتقاد چناریان از شهردار کرمان:
مدیران کنار گذاشته شده تکریم شوند

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر هشدار داد

نگرانی از کرونا در کرمان و ۷ استان دیگر! 
بیان  با  کرمان  استاندار  اقتصاد:  گروه 
در  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  این که 
استان باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف 
وضعیت  شدن  مشخص  خواستار  شوند، 
شهر  در  فرهنگی  میراث  پروژه ی  سه 
کرمان شد و تاکید کرد که اگر پیمانکار 
توانایی اجرا و تامین مالی پروژه را ندارد 
گرفته  دیگری  پیمانکار  و  شده  ید  خلع 

شود.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
زینی وند،  علی  کرمان،  استانداری 
ستاد  جلسه ی   نهمین  در  آبان ماه   29
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 
در سال جاری، با بیان این که ده ها طرح 
در استان عالقه مند به استفاده از اعتبارات 
مدیران  از  هستند،  ملی  توسعه  صندوق 
لیست  تا  خواست  اجرایی  دستگاه های 
طرح هایی که ظرفیت و اهلیت استفاده را 

دارند جمع بندی و ارائه کنند.
گزارش  و  شناسایی  همچنین  وی 
قوانین مزاحم در اجرای پروژه ها را از سوی 
دستگاه ها الزم دانست و افزود: »بسیاری 
از قوانین مزاحم در بودجه، اسناد آمایش و 
برنامه توسعه ی هفتم قابل اصالح هستند 
را  استان و کشور  از مشکالت  و بسیاری 

برطرف خواهند کرد«.
رفع  با  این که  بیان  با  کرمان  استاندار 
قوانین زائد، تسهیلی در فضای کسب و کار 
کشور انجام خواهد شد، گفت: »پروژه های 

چه  هر  باید  استان  در  مقاومتی  اقتصاد 
سریع تر 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«.
آخرین  به  اشاره  با  همچنین  وی 
خون  پالسما  پاالیشگاه  پروژه  وضعیت 
ماندن  بر  بهداشت  »وزیر  کرد:  اظهار 
و  است  کرده  موافقت  کرمان  در  پروژه 
شود.  مشخص  جدید  سرمایه گذار  باید 
این پروژه برای کشور مهم است و همه ی 
دستگاه ها ملزم هستند در فرآیند قانونی 
برای راه اندازی پروژه همکاری کنند تا هر 

چه سریع تر وارد فاز اجرایی شود«.
در  گازرسانی  خصوص  در  زینی وند 
باید  گاز  نیز گفت: »شرکت  استان  نقاط 
پروژه های  از  گازرسانی  در  تعهد خود  به 
این  و  باشد  متعهد  مقاومتی  اقتصاد 
پروژه را کامال اجرا کند، کم کردن تعداد 

انشعابات قابل قبول نیست«. 

دادگستری  کل  رئیس  جامعه:  گروه 
اقدام  عدم  این که  بیان  با  کرمان  استان 
دستگاه های مربوطه در بحث کارگاه های 
است،  کرده  ایجاد  مشکل  ضایعاتی 
در  را  خود  مسئولیت های  »همه   گفت: 
می دانند  ضایعاتی  کارگاه های  زمینه ی 
شده  رها  کرمان  در  موضوع  این  اما 
است و هر کس سلیقه ای رفتار می کند، 
آسیب  و  بزهکاری  کانون  کارگاه ها  این 

شده اند«.
به گزارش ایسنا کرمان، یداهلل موحد، 
شورای  نشست  در  آذرماه  دوم  سه شنبه 
دادگستری کل  وقوع جرم  از  پیشگیری 
استان کرمان، وجود کارگاه های ضایعاتی 
را یک معضل جدی در مدیریت شهری 
دانست و گفت: »از 792 کارگاه ضایعاتی 
که در شهر کرمان وجود دارد ۵00 مورد 
مورد   292 و  شهری  محدوده ی  در  آن 
و  دارند  قرار  شهر  از  خارج  در  آن  دیگر 
فقط 190 مورد آن دارای مجوز هستند«.

و  دقیق  نظارت  نبود  از  انتقاد  با  وی 
اظهار  ضایعاتی  کارگاه های  بر  اثربخش 
کرد: »متاسفانه مصوبات فقط روی کاغذ 

آسیب  این  دنبال کاهش  به  اگر  و  است 
هستید باید همه ی دستگاه های مربوطه 

برای رفع این معضل همکاری کنند«.
کرمان  استان  دادگستری  رئیس کل 
کارگاه های  تصویری  پایش  لزوم  بر 
ضایعاتی تاکید کرد و افزود: »به همه ی 
زمینه ی  در  را  وظایف شان  دستگاه ها 
گوش زد  ضایعاتی  کارگاه های  ساماندهی 
وظایفشان مشخص  انجام  برای  مهلت  و 
کرد  کوتاهی  که  دستگاهی  هر  و  کنید 
داده  گزارش  باالدستی  دستگاه های  به 
شود و شهرداری در خصوص کارگاه های 

ضایعاتی بیشترین مسئولیت را دارد«.
اقدام  »عدم  کرد:  تاکید  وی 
دستگاه های مربوطه در بحث کارگاه های 
است،  کرده  ایجاد  مشکل  ضایعاتی 
زمینه ی  در  را  خود  مسئولیت های  همه  
این  و  می دانند  ضایعاتی  کارگاه های 
و  است  شده  رها  کرمان  در  موضوع 
این  و  می کند  رفتار  سلیقه ای  کس  هر 
آسیب  و  بزهکاری  کانون  کارگاه ها 
عدم  نتیجه ی  بدانند  مسئوالن  شده اند. 

اقدام، پیگرد قانونی است«. 

شورای  عضو  چناریان،  جامعه:  گروه 
کرمان  شهردار  از  انتقاد  با  کرمان  شهر 
انجام  جدیدی  انتصابات  وقتی  که  گفت 
را  گذاشته شده  کنار  مدیر  باید  می دهد، 

تکریم کند. 
این باره،  در  توضیحاتی  ارائه ی  با  او 
یادآور شد که چند روز قبل به شهرداری 
رفته و یکی از مدیران سابق را دیده که در 
کارکنان  دیگر  اتاق  یا  راهروی شهرداری 

بالتکلیف بوده است!
فردای کرمان،  خبرنگار  گزارش  به 
حسین چناریان، رئیس کمیسیون بودجه، 
منابع پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر، 
روز دوشنبه یکم آذرماه در صحن علنی 
شهردار  شعرباف تبریزی  به  خطاب  شورا 
شروع  در  »انتصابات  کرد:  اظهار  کرمان 
کار هر مدیری از حساس ترین و مهم ترین 
و  می دهد  انجام  که  است  برنامه هایی 
موضوع خیلی مهم بوده و حقی است که 
هر مدیر جدید در تحقق برنامه های خود 

در اختیار دارد«.
وی افزود: »باید با تدبیر و تاکید شورا 
انتصابات شهرداری طوری  و شهردار، در 
برنامه ریزی شود که بتوان برنامه ها و آنچه 
به طور  شوراست،  اولویت های  جزو  که 

مطلوبی پیش برود«.
وی با اشاره به انتصابات اخیر شهردار 
کرمان ادامه داد: »در حوزه ی انتصابات یا 
ما خیلی اطالع نداریم یا غفلت شده است. 
و  تودیع  جلسات  و  انتصابات  جریان  در 
معارفه، می گوییم تکریم و معارفه ی مدیر؛ 
نه به این منظور و معنا که لوح تقدیری 
داده شود. به هر حال، یک مدیر سال ها 
وقتی  است،  کرده  خدمت  بخشی  در 
کنیم،  او  جایگزین  را  کسی  می خواهیم 

باید ابتدا تکریم شود«.
انسانی  نیروی  اینکه  بیان  با  چناریان 
جزو اصلی ترین و با ارزش ترین منابع هر 
سازمانی است، اظهار کرد: »فکر می کنم 
در انتصابات اخیر شهردار محترم، درباره ی 
چند نفر از مدیران که از مسئولیت کنار 
گذاشته شده اند، هیچ  پیش بینی نشده و 

این، صورت خوشی ندارد«.
برای  پیش  روز  »چند  گفت:  وی 
از  یکی  و  رفتم  شهرداری  به  جلسه ای 
شرایط  در  که  دیدم  را  سابق  مدیران 
اتاق  در  باید  یا  بود  راهرو  در  بالتکلیفی 
کس دیگری از کارکنان می نشست. این، 

شرایط خوبی نیست«.
منابع  مدیریت  که  کرد  تاکید  وی 
و  باشد  جدی  توجه  مورد  باید  انسانی 
وقتی قصد جابه جایی مدیری وجود دارد 
فرد  آن  جایگاه  و  شان  برای   فکری  باید 

نیز بشود. 
شعرباف تبریزی  سعید  این باره،  در 
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 می کشد. 
دارند  استعالم  به  نیاز  که  پست هایی  در 
گفتیم از دوستان با حفظ شان و کرامت 

پذیرایی شود«.
فرد،  برای  نبوده  »موردی  افزود:  وی 
نیاز به استعالم  جایابی نکنیم ولی شاید 
شان  ببرد.  زمان  قدری  و  باشد  داشته 
مدیران شهرداری باید حتما در نظر گرفته 
با ذکر جزئیات  را  شود و چنین مواردی 
حتما  تا  کنید  اعالم  بنده  به  بیش تر 

پیگیری را انجام دهم«. 

مدیریت  مرکز  رئیس  جامعه:  گروه 
بیماری های واگیر وضعیت کرونایی استان های 
کردستان،  غربی،  آذربایجان  ایالم،  کرمان، 
و  چهارمحال  و  جنوبی، سمنان  خراسان  یزد، 
بختیاری را نگران کننده اعالم کرد و خواستار 

تمهیداتی برای کاهش این روند شد.
دکتر  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
محمدمهدی گویا، اول آذرماه در وبینار معاونان 
با  کشور  علوم پزشکی  دانشگا های  بهداشت 
اول کرونا در  این که واکسیناسیون نوبت  بیان 
اروپا 64 درصد  تاکنون 82 درصد و در  ایران 
نوبت  کشوری  »متوسط  کرد:  اظهار  است، 
دوم واکسیناسیون 12 سال به باال 6۵ درصد، 
متوسط کشوری نوبت اول واکسیناسیون افراد 
کشوری  متوسط  درصد،   8۳ باال  به  سال   18
باال 66  به  سال  واکسیناسیون 18  دوم  نوبت 
نوبت  واکسیناسیون  کشوری  متوسط  درصد، 
متوسط  و  درصد   8۳ سال   18 تا   12 اول 
تا  افراد 12  دوم  نوبت  واکسیناسیون  کشوری 

18 سال نیز ۵4 درصد بوده است«.
وی ادامه داد: »دغدغه ی کنونی ما پوشش 
گروه های سنی 60 سال به باال در نوبت سوم 
واکسیناسیون کرونا است که دستورالعمل آن 

ابالغ شده  علوم پزشکی کشور  دانشگاه های  به 
بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس  است«. 
و  سرعت  افزایش  با  »امیدواریم  گفت:  واگیر، 
اتمام واکسیناسیون این گروه بتوانیم به سراغ 
واکسیناسیون  برای  پایین تر  سنی  گروه های 

نوبت سوم برویم«.
سیار  گروه های  »باید  کرد:  بیان  وی 
برای  پرخطر  محل های  در  واکسیناسیون 
کنند.  عمل  فعال تر  پرخطر  سنی  گروه های 
به ویژه در جمعیت غیرایرانی که پوشش حدود 
۳0 درصد است با انتظارات هنوز فاصله داریم«.

حال  عین  در  این که  به  اشاره  با  گویا 
و  اول  نوبت های  در  نوبت  میلیون  دو  از  بیش 
واکسن  غیرایرانی ها  به  واکسیناسیون  دوم 
کمک  با  »باید  شد:  یادآور  است،  شده  تزریق 
به وسیله ی  و  فرمانداری ها  و  استانداری ها 
واکسیناسیون  برای  را  گروه  این  اقناع سازی، 

ترغیب کرد«.
واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
موجود  وضعیت  هفتگی  بررسی  به  ادامه  در 
اظهار  و  پرداخت  کشور  در  کرونا  همه گیری 
کرد: »هفته ی چهارم آبان ماه 1400 مطابق با 

هفته ی 91 همه گیری کرونا در کشور بود. در 
این هفته شاهد ادامه ی روند نزولی بستری ها و 

فوتی ها بر اثر کرونا بودیم«.
کاهش  نیز  سرپایی  »روند  افزود:  وی 
چشمگیری یافته و از ۵۳ هزار به 41 هزار مورد 
رسیده است. فوتی ها نیز از 964 به 8۳۳ مورد 

رسیده است«.
گویا ادامه داد: »در استان تهران با جمعیت 
و اهمیتی که دارد موارد بستری کاهشی است 
و از هزار و 1۵ به 9۳4 مورد و در سرپایی از دو 
هزار و 427 به هزار و ۵۵۵ مورد و فوتی ها نیز 

از 1۳۵ به 106 مورد رسیده است«.
ایالم،  مانند  استان هایی  وضعیت  وی 
خراسان  یزد،  کردستان،  غربی،  آذربایجان 
جنوبی، سمنان، کرمان و چهارمحال و بختیاری 
را نگران کننده اعالم کرد و خواستار تمهیداتی 

برای کاهش این روند شد.
را 10 مورد  فوتی ها  گویا متوسط کشوری 
در یک میلیون نفر اعالم کرد و گفت: »گلستان 
با دو مورد در میلیون کمترین فوتی و بوشهر 
بیشترین  درصد   21 با  خوزستان  و   ۳0 با 
این هفته  استان ها در  بین  را در  فوتی  میزان 

داشته اند«.

عضو  موسوی،  سیدمحمد  جامعه:  گروه 
جامع  طرح  بازنگری  بر  کرمان  شهر  شورای 
ترافیک تاکید کرد و گفت: »اقداماتی که اکنون 
می شود،  انجام  شهر  در  ترافیک  حوزه ی  در 
براساس مطالعاتی قدیمی و تصمیمات موردی 
و موضعی است که خیلی از مسائل و مشکالت 
را حل نمی کند و تنها ترافیک را از نقطه ای به 

نقطه ی دیگر منتقل می کنیم«.
وی  فردای کرمان،  خبرنگار  گزارش  به 
شورای  علنی  صحن  در  آذرماه،  یکم  دوشنبه 
این باره  در  بیش تر  توضیح  در  کرمان  شهر 

اظهار کرد: »در شورای ترافیک استان گفتم که 
ضرورت دارد طرح جامع ترافیک شهر کرمان 
به سرعت مورد بررسی قرار گیرد و حتما برای 
سال آینده، پیش بینی و مطالعات انجام شود«.

براساس  فعلی  اقدامات  اینکه  بیان  با  وی 
مطالعات قدیمی و تصمیمات موردی و موضعی 
و  فنی  معاونت  گذشته  »در  داد:  ادامه  است، 
عمرانی و ترافیک در شهرداری ها وجود داشت، 
وزارت کشور برخی حوزه ها را ادغام کرد. آنچه 
در دو، سه سال اخیر رخ داده، مسائل ترافیکی 
دیگر  تحت الشعاع خیلی مسائل  در شهرداری 

قرار گرفته است. سازمان حمل ونقل و ترافیک 
شبکه   مهندسی  و  مدیریت  سازمان  به  هم 

حمل ونقل تبدیل شده است«.
وی افزود: »با وجود اینکه شهرداری متولی 
صفر تا صد اقدامات است اکنون یک خالء وجود 

دارد و تصمیم گیر اصلی شهرداری نیست«.
وی با بیان اینکه باید با موضوعات به صورت 
ارائه  را  برنامه ها  و  و طرح  کرد  برخورد  جدی 
گفت:  کرد،  همراه  نیز  را  دیگر  دستگاه های  و 
کارگروه  در  استان ها  مراکز  ترافیکی  »مسائل 
شهرداری زیرمجموعه ی شورای ترافیک استان 

یا  طرح  شهرداری  زمان  هر  می شود.  مطرح 
تشکیل  سریع  جلسه  باشد  داشته  موضوعی 
انفعال  مقداری  می کنم  فکر  من  اما  می شود 
دیدم  جلسات  در  و  دارد  وجود  سمت  این  از 
سطحی با موضوعات برخورد می شود. نیاز است 
بخش تخصصی شهرداری در حوزه ی ترافیک 

فعال شود«.
به  موسوی اضافه کرد: »در دو سال اخیر، 
دلیل کرونا، بار ترافیک در شهر مقداری کاهش 
پیدا کرده است و اگر به شرایط عادی برگردیم 

مشکالت زیادی خواهیم داشت«. 

کمیسیون  رئیس  جامعه:  گروه 
زیست  محیط  و  بهداشت  خدمات شهری، 
شورای شهر کرمان با اشاره به برگزاری نشستی 
مشترک با نهادهای مختلف، گفت که در این 
جلسه، رئیس کالنتری 11 شهر کرمان نسبت 
و  ضایعات  وجود  و  غیراستاندارد  انبارهای  به 
مواد محترقه در بازار و اطراف آن هشدار داده 
که بازار را در معرض خطر آتش سوزی قرار داده 

است.
فتح اهلل  فردای کرمان،  خبرنگار  گزارش  به 
صحن  در  آذرماه  یکم  دوشنبه  صبح  مویدی، 
»اخیرا  کرد:  اظهار  کرمان  شهر  شورای  علنی 
جلسه ای با حضور نمایندگانی از ادارات مختلف 
نخاله های  ساماندهی  برای  داشتیم.  دولتی 
پیگیری  با  قرار شد که شهرداری  ساختمانی، 
فرمانداری چند قطعه زمین را با تایید محیط 

ساختمانی  نخاله های  تخلیه ی  برای  زیست 
وسایل  رانندگان  به  همچنین،  کند.  مشخص 
و  شود  داده  مخصوص  کارت  نخاله،  حمل 
شهرداری های پنج منطقه نیز، در هنگام صدور 
پروانه ی ساختمانی، مالکان را موظف کنند که 
مجوزدار  ماشین های  از  نخاله ها  حمل  برای 
و  مورد، مصوب شده  این  قبال  کنند.  استفاده 

االن تکمیل شده است«.
وی افزود: »در آن جلسه، درباره ی مشکالت 
بازار و اطراف آن که انبار ضایعات وجود دارد 
و  ارائه  گزارشی   11 کالنتری  سوی  از  نیز 
هشدار نسبت به آتش سوزی در بازار داده شد. 
اطراف بازار کرمان وضعیت بسیار بدی دارد. در 
آتش سوزی که چند سال قبل در کاروانسرای 
جر رخ داد، اگر آقای سیف اللهی شهردار وقت 
نیامده  لودرها  و  بود  نشده  عمل  وارد  شخصا 

بودند؛ تعداد زیادی بشکه ی چسب آتش زا انبار 
بازار  شده بود، در جریان آن آتش سوزی، کل 

روی هوا می رفت«.
وی ادامه داد: »قرار شد جلسه ای با حضور 
معاون خدمات شهری و کالنتری 11 و رئیس 
اماکن و رئیس اتاق اصناف و فرمانداری تشکیل 
چاره اندیشی  مکان ها،  این  از  بازدید  با  و  شود 

برای بازار بشود«. 
تصمیم  »همچنین،  گفت:  مویدی 
با  قانونی  برخورد  انتظامی  نیروی  شد  گرفته 
مزاحمت  برای شهروندان  که  سگ گردی هایی 
محترم  نماینده  و  باشد  داشته  می کند،  ایجاد 
دادستان قول داد که اگر گزارش مستند بیاید 

برخورد الزم صورت گیرد«.
به شهر  کامیون ها  ورود  عدم  درباره ی  وی 
هم گفت که قرار است طرحی که پیش از این 
اجرایی  نیز  کرمان  در  شده  اجرا  سیرجان  در 

شود. 
در  پارکینگی  »باید  کرد:  اضافه  وی 
ورودی های شهر به این منظور در نظر گرفته 
شود و قرار شد شهرداری با کمک فرمانداری 
را  الزم  زمین  پارکینگ ها،  این  احداث  برای 

تامین کنند«. 

حضور نخبگان را برای فرداهای روشن الزم داریم

نگاهی به مهاجرت بی رویۀ پزشکان

انتقاد عضو شورای شهر از انفعال شهرداری در حوزۀ ترافیک؛ 

طرح جامع ترافیک هرچه زودتر بازنگری شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر هشدار داد

خطر آتش سوزی در بازار کرمان 
برای انبارهای غیراستاندارد در بازار چاره ای اندیشیده شود

خبر

آگهی تغییرات
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ده میری ویاآقای محمد رسولی و مهر شرکت تعاونی اعتبار دارد وکلیه مدارک عادی و مکاتبات باامضای 
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آگهی تغییرات شرکت
شرکت  کوهبنان  سپهر  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
تعاونی به شماره ثبت 884 و شناسه ملی 10860۵27611 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
 –  99/۵/6۳6 شماره  نامه  به  منضم   1۳99/11/1۵ مورخ 
شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   1۳99/12/12
محمدرضا  آقای   : مدیره  هیئت  اعضاء   - الف   . کوهبنان 
سیف  علیرضا  آقای   - ملی۵۳۵9942460  شماره  به  آدیش 
الهی دهمیری به شماره ملی ۵۳۵99671۵۳ - آقای محمد 
اعضاء  سمت  به  ملی۵۳۵994۳904  شماره  به  رسولی 
سمت  به  زیر  شرح  به  نفر  تعدادیک  و  مدیره  هیئت  اصلی 
به شماره  قنبری  آقای محمد  البدل هیات مدیره  عضو علی 
گردیدند  انتخاب  سال  سه  مدت  برای  ملی 44۳1۵89872 
ملی  شماره  به  کوهبنانی  ابراهیمی  مهدی  آقای   - ب   .
۵۳۵9749229 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین صادقی 
ده علی به شماره ملی ۵6199۵42۳4 به سمت بازرس علی 
. شناسه  گردیدند  انتخاب  مالی  یک سال  مدت  برای  البدل 

آگهی1227۵92
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان 


