
Email: Tolu_Bam@yahoo.com





 تواانیی  

 www.Telegram.me/Toluebam
 www.TolueArg.ir

هفته نامه  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان
سال سیزدهم | شماره  238 | سه شنبه 20 آبان 1399 | قیمت: 2000 تومان

 داانیی

وضعیت پرخطر
افزایش ۴ برابری بیماران بستری و

افزایش 3 برابری فوتی ها و افزایش 3 برابری بیماران سرپایی
نسبت به مدت مشابه ماه قبل در بم، ریگان، فهرج و نرماشیر

برخورد سواری حامل قاچاق با تانکر حامل 
سوخت 10 مصدوم برجای گذاشت 

قاچاق انسان در شرق استان 
کرمان همچنان قربانی می گیرد

رییس اورژان��س ۱۱۵ بم از مصدومیت ۱۰ نفر در 
حادث��ه برخورد خودروی پ��ژو ۴۰۵ حامل قاچاق 
انسان با تانکر حامل سوخت در جاده "بم- نرماشیر" 

)روبروی ارگ جدید( خبر داد.
"فریدون علیپور"در گفت وگو با ایسنا، در تشریح 
جزیی��ات این حادث��ه گفت: در س��اعت ۲۳ و ۱۵ 
دقیق��ه پنجش��نبه ۱۵ آبانماه طی تماس��ی با مرکز 

فوریت های پزشکی بم از این حادثه با خبر شدیم.
 وی از اعزام ۴ دس��تگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ 
ب��ه محل حادثه خبر داد و عن��وان کرد: مصدومان 
این حادثه که همگی مرد و در رده س��نی ۱۶ تا ۴۰ 
سال بودند، به بیمارستان پاستور شهرستان بم منتقل 

شدند.
ریی��س اورژان��س ۱۱۵ بم خودروی پ��ژو ۴۰۵ را 
حامل اتباع غیرمجاز دانس��ت و بیان کرد: متاسفانه 
راننده خودروی پژو ۴۰۵ که ایرانی اس��ت و ۳ نفر 

از افاغنه حال عمومی شان بد گزارش شده است.

عرصه

گزارش تصویری به روز از اجرای پروژه های گروه انبوه 
سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم
آبان 1399 - عکس: طلوع بم - محمدحسین خراسانی

طلوع بم - س�عید افروغ| رئیس دانش�گاه علوم پزشکی بم 
در جلس�ه اخیر ستاد مبارزه با کرونا ضمن نگرانی از شرایط 
چهار شهرس�تان شرق استان کرمان خصوصا بم گفت: ما تا 
نیمه اول آبان، 9۶ بیمار بس�تری جدید داشته ایم که در ماه 
مهر ۷1 مورد بستری و در ماه شهریور نیز 88 مورد بستری 
داشته ایم، که نش�ان از افزایش شیوع کرونا در این منطقه 

است.
دکتر اویس�ی افزود: تعداد فوتی های حوزه شرق استان 13 
فوتی قطعی و۶ فوتی مش�کوک ت�ا نیمه این ماه بوده که در 
مقایسه با ماه مهر 3 برابر افزایش یافته است و نکته دیگری 
که ما را نگران کرده، این است که ما در دو هفته پیش روزانه 
به ط�ور میانگین 10 مورد مثبت مبتال به کرونا داش�تیم که 
متاس�فانه در ای�ن ماه به ط�ور میانگین ب�ه ۴0 مورد مثبت 

رسیده ایم و چه بسا با افزایش تعداد نمونه گیری این تعداد 
ب�ه 80 مورد مثب�ت نیز افزایش یاب�د. وی تاکید کرد: حوزه 
ش�رق اس�تان در وضعیت پرخطر قرار دارد و تعداد بیماران 

بستری ما ۴ برابر و سرپایی ما 3 برابر افزایش یافته است.
دکت�ر قدم زاده رئیس بیمارس�تان پاس�تور بم نی�ز در این 
جلسه گفت: در حال حاضر و برای فاز اول ما ۵1 تخت را در 
پاستور برای بیماران مشکوک و قطعی کرونا در نظر گرفتیم 
ک�ه در حال حاضر ۴۵ تخت پر هس�ت، در فاز بعدی ما باید 
ی�ک بخش از بیمارس�تان را خالی و به بیم�اران کویید نیز 
اختصاص دهیم تا ظرفیت را به 80 تخت افزایش دهیم. وی 
در ادامه خاطر نش�ان کرد: کل ظرفیت در نظر گرفته ش�ده 
برای بیماران کرونا در فاز سوم 100 تخت است که امیدواریم 

تعداد بیماران افزایش پیدا نکند.

    محمد بنی اسدی شهردار بم خبر داد: 

تعویض سنگ فرش و ساماندهی پیاده رو خیابان 
ارگ یکی از درخواست های مهم مردمی بود

یک سوم نقد شیخ صفی  برند بی رقیب بازار فرش و مبل در بم
مابقی اقساط 8 ماهه

بدون سود فروش ویژه فرش، مبل و مبل قالی 

۴

هادی شهسوارپور فرماندار بم در جلسه ستاد کرونا عنوان کرد:

اگر تعطیلی اتفاق می افتد هدف سالمتی مردم 
است/ اگر سالمتی نباشد خیلی چیزها نیست
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۱۸۰ نفر از کادر درمان حوزه شرق استان کرمان به کرونا مبتال شده اند

طلوع بم - مونا موس�ی نژاد:  نشس��ت خبری دکتر رئیسی معاونت 
درمان دانش��گاه علوم پزشکی بم روز شنبه ۱۰ آبان در مرکز فورتهای 
پزشکی و اورژانس ۱۱۵ بم درخصوص آخرین اقدامات این دانشگاه 

در خصوص مقابله با کرونا برگزار شد.

قطع زنجیره انتقال؛ بهترین راه کنترل بیماری کرونا
دکتر رئیس��ی در خصوص شیوع ویروس کرونا گفت: این بیماری ویروسی 
غیرقابل درمان و بدون واکسن و جهانی است و قابلیت انتقال و مرگ ومیری 
بسیار باالی دارد. بهترین و تنها ترین راه در شرایط کنونی کنترل بیماری و قطع 

زنجیره انتقال آن میباشد.
وی با بیان اینکه انتقال آن عمدتا از طریق سیستم تنفسی است، افزود: با اجرا 
و رعایت شیوه نامه های بهداشت جهانی مبنی بر استفاده صحیح از ماسک و 
شستن دست و فاصله اجتماعی میتوان از انتقال و گسترش آن جلوگیری کرد.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بم ادامه داد: اولین اقدام 
موثر ما، در بیمارستان پاستور تفکیک بیماران کرونایی از غیرکرونایی بوده، به 
طوری که در طبقه همکف بیمارستان بخشی از آن به این بیماران اختصاص 
یافت و بیماران بدحال نیز از دیگر بیماران کرونایی که ش��رایط مناسب تری 

دارند تفکیک و به بخش مراقبت ویژه انتقال یافتند.

MRI در بم وآخرین وضعیت PCR تست تشخیصی
وی از دیگر اقدامات انجام ش��ده در این خصوص به تأمین دس��تگاه اکسیژن 
ساز و تهیه دستگاه سی تی نیز اشاره کرد. وی در ادامه گفت: هم اکنون تست 
تشخیصی PCR در بم انجام می شود و به زودی نیز دستگاه ام ار ای در محل 

جدید خود راه اندازی خواهد شد.
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در خصوص علت تغییر محل جایی 
نصب دستگاه ام آر ای گفت: برای سهولت و دسترسی راحت تر بیماران که 

اغلب از بیمارستان مراجعه میکنند تصمیم به تغییر محل نصب داشتیم .
وی افزود: زمان دقیق بهره برداری از این دستگاه مشخص نیست اما با همکاری 

کارشناسان فعال در سریع ترین زمان این مهم  اجرایی خواهد شد .
تامین داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی

دکتر رئیس��ی با بیان اینکه داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی که در س��طح 
کش��ور مشخص ش��ده اند نیز هم اکنون در بم تامین ش��ده نیز خبرداد: پانزده 

دستگاه تنفس مصنوعی )ونتیالتور( در اختیار بیمارستان قرار گرفته است.

عملک�رد قاب�ل قبول دانش�گاه علوم پزش�کی بم با توج�ه به آمار 
مبتالیان و فوتی ها

رئیس��ی با بیان اینکه تمام امکانات بالقوه شهرس��تان در نظر گرفته شده تا در 
صورت ایجاد بحران بتوانیم واکنش به موقع نشان دهیم اظهار داشت: با توجه 
به آمارها رسمی نسبت ابتال و فوتی ناشی از کرونا در جمعیت حوزه دانشگاه 

علوم پزشکی بم نسبت به کل استان و کل کشور آمار قابل قبولی است.
وی با تاکید بر اینکه این موفقیت را مدیون همکاری مردم و مس��ؤلین دلسوز 
هستیم ادامه داد: پیگیری متعدد معاونت درمان وزارت بهداشت، تالش شبانه 
روزی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بم، همکاری و توجه دقیق کادر درمان، 
بهداشت، اورژانس وآزمایشگاه و همچنین مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در 
سطح شهرستان و ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی بم کمک کرد در جهت 

مبارزه با این بیماری تاکنون موفق باشیم.
وی همچنین خاطر نش��ان کرد: همکاری مردم، اصن��اف، نیروهای نظامی و 
انتظامی، بخش قضایی، روحانیت، اصحاب رسانه به ما کمک کرد تا بتوانیم 

این بحران را کنترل کنیم تا تبدیل به فاجعه بزرگ نشود.
وی بیان کرد: مردم شهرستان بم همگی در هر جایگاه که قرار دارند می توانند 
با رعایت بیش��تر شیوه نامه بهداش��تی و همکاری و اتحاد هر چه زودتر بر این 

بیماری ، فائق آییم.

مبتالیان به کرونا در کادر درمان حوزه بم
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در خصوص تعداد مبتالیان به کرونا 
از این مجموعه گفت: در مجموعه علوم پزشکی از کادر درمان فوتی نداشتیم 

و تعداد مبتالهای ما، ۱۸۰ نفر بوده است.

توصیه های مهم مقابله با ویروس کرونا
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با تاکید بر اینکه تاکنون داروی خاص و 
یا واکسنی برای کرونا تولید نشده است، تصریح کرد: بهترین توصیه ها برای 
پیشگیری از مبتال شدن به کرونا همچنان رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، 
استفاده از ماسک، فاصله گذاری و عدم شرکت در مراسم عزا و عروسی است.

رئیس��ی با بیان اینکه با انجام برخی اقداماِت احتیاطِی ساده می توانید احتمال 
ابتال به این بیماری یا ش��یوع آن را کاهش دهیم ادامه داد: به طور دائم دستان 
خود را با دستمال آغشته به الکل تمیز کنید یا آن ها را با آب و صابون بشویید. 
این کار باعث از بین رفتن ویروس هایی می شود که ممکن است روی دستان 

شما باشند.
حداقل ۱ متر فاصله بین خود و هر کس که سرفه یا عطسه می کند در نظر داشته 

باشید. هنگامی که فرد سرفه یا عطسه می کند، قطرات مایع کوچکی از بینی یا 
دهان خود به بیرون پرتاب می کند که ممکن است حاوی ویروس باشند. اگر 
خیلی نزدیک باشید ممکن است قطرات حاوی ویروس کرونا را تنفس کنید.

از لمس چش��م، بینی و دهان خود خودداری کنید. دست های شما بسیاری از 
سطوح را لمس می کنند و ممکن است به ویروس آلوده باشند، بنابراین قادر 
هستند ویروس را به چشم، بینی یا دهانتان منتقل کنند. در نهایت ویروس وارد 

بدن شما شده و شما را بیمار می کند.
اطمینان حاصل کنید که خود ش��ما و اطرافیانتان بهداش��ت تنفسی را رعایت 
می کنید؛ یعنی در هنگام سرفه یا عطسه کردن دهان و بینی خودتان را با آرنج 

یا یک دستمال پوشانده سپس بالفاصله دستمال مورد استفاده را دور بریزید.
اگر احس��اس ناخوشایندی دارید در خانه بمانید. اگر تب، سرفه و مشکل در 
تنفس دارید، به مراکز درمانی مراجعه کنید. این امر همچنین از شما محافظت 
کرده و به جلوگیری از شیوع ویروس ها و سایر عفونت ها کمک می کند. وی 
افزود: متأسفانه مردم از ماسک استفاده میکنند ولی صحیح استفاده نمیکنند، 

باید نحوه درست زدن ماسک را فرا گیرند.
اس��تفاده درست و صحیح ازماسک در بعضی ش��رایط می تواند جان آنها را 
نجات دهد. کشورهایی که حساسیت بیشتری داشته اند و شیوه نامه را رعایت 

کرده اند در کنترل این ویروس موفق تر بوده اند .
وی در خصوص تهویه هوا و افزایش انتشار ویروس نیز گفت: از آنجایی که 
ویروس کووید ۱۹ از طریق عطسه، سرفه و حتی صحبت کردن از فرد آلوده 
می تواند به فضا منتش��ر شود، تهویه هوا یکی از ملزومات جلوگیری از انتقال 
ویروس می باشد. تعداد پاتوژن ها و عوامل بیماری زا در فضاهای محصور می 
تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابند. بنابراین تهویه منظم ومناس��ب خطر 
عفونت را کاه��ش می دهد و تأمین هوای تازه یا افزای��ش مقدار هوای تازه 
یک اقدام ارزش��مند در جهت کنترل عفونت ها می باش��د. در فضاهایی که 

هیچ گونه پنجره و دریچه ای برای تامین هوا از بیرون وجود ندارند وضعیت 
انتقال ویروس خطرناک اس��ت و اس��تفاده از ماسک توسط همه افراد حاضر 

الزامی است.
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: باید زندگی مان را براساس این 
ویروس هوشمند جلو ببریم باید دانش  زندگی با این ویروس را داشته باشیم که 

هم کارمان را انجام دهیم و هم از مبتال شدن جلوگیری کنیم .
رئیس��ی با بیان اینکه زمانی که تس��ت فردی مثبت میشود یا عالیم شدید این 
بیم��اری را دارد به مراکز درمانی مراجعه می کند باید اصول و قوانین قرنطینه 
فردی را رعایت کند ادامه داد: باید در اتاقی که تهویه انجام میش��ود خود را 

قرنطینه کند و در مکان های عمومی ماسک بزند.
تا دو هفته باید قرنطینه بماند. باید آگاه باشیم قرار نیست تمام افرادی که تست 

مثبت داده اند در بیمارستان بستری شوند.
تغذیه خوب مانند س��وپ حاوی مواد مغذی و مایعات گرم، شستشوی مکرر 
با سرم های ببنی و دهان و استراحت مطلق و آرامش می تواند سیر بیماری را 

در آنها کاهش دهد.
وی در خصوص تش��دید این بیماری نیز گفت: امکان دارد بیماری جدی تر 
باشد که معموال بین ۷ تا ۱۰ روز بعد از عفونت اتفاق می افتد، این تغییر ممکن 
است ناگهانی باشد. تنفس سخت تر شده و ریه ها ملتهب می شوند. این عارضه 
ها ناشی از این است که سیستم ایمنی بدن سعی می کند با بیماری مقابله کند- 
ولی این تالش ها ناموفق بوده و موجب آسیب های ثانوی برای بیمار خواهد 

شد، وی افزود: برخی از مبتالیان باید برای اکسیژن تراپی به بیمارستان بروند.
در سالمندان و افرادی که بیماری های زمینه ای مثل فشار خون باال، بیماریهای 

قلبی یا دیابت دارند، احتمال وخامت بیماری بیشتر است.
وی در پایان گفت : با خود مراقبتی، قرنطینه خانگی، پرهیز از سفر و رعایت 

بهداشت فردی می توان مانع از ابتال و سرایت به ویروس کرونا شد.

دکتر رئیسی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي بم عنوان کرد:

بم - ابتدای بلوار امام روبروی تیپ       ۴۴3۴۴۵۶۵   و  0913398۷280
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طلوع بم- س�عید افروغ:  هادی شهسوارپور فرماندار 
بم در جلس��ه س��تاد کرونا در خصوص بعضی از قوانین 
سختگیرانه که اعمال شده است گفت: اگر امروز قوانین 
س��ختگیرانه اجرا نش��ود بعداً وضعیت ما در بیمارستان 
بس��یار فاجعه بارخواهد شد. اگر امروز ما ملزم به رعایت 
نشویم و وضعیت شغلِی خودمان را مدیریت نکنیم آثار و 
تبعات آن را با تلفات زیاد در بیمارس��تان شاهد خواهیم 

بود.
وی افزود: هم اکنون ش��یوع ویروس کرونا ۴ برابر ش��ده 
است و اگر اکنون پیشگیری نکنیم چرخش ویروس به ۴ 
برابر )تصاعدی( تکثیر خواهد شد و به مرحله ای خواهیم 
رس��ید که امکان خدمات دهی به مریض ها را نداریم. با 
توجه به محدودیت های زیاد و یک بیمارس��تان با ۵۰۰ 
ه��زار نفر جمعیت که باید خدم��ات دهیم بنابراین ورود 
ما ب��رای اِعمال قوانین س��ختگیرانه به خاطر جلوگیری 
از ش��یوع بیش��تر بیماری می باشد. نمی گویم شما به ما 
خورده نگیرید بلکه خواهان کمک ش��ما هستیم و همه 
باید به هم کمک کنیم، از کوچکترین عضو یک خانواده 
تا شما مسئولین از همه تقاضای کمک داریم چون همه 

ما مسئول هستیم.
وی افزود: اگر تعطیلی اتفاق می افتد، هدف سالمتی مردم 
است اگر سالمتی نباشد خیلی چیزها نیست بنابراین با 
توجه به کمبود تخت در بیمارستان باید با اعمال قوانین 

از مبتال شدن افراد جلوگیری کنیم.
شهس��وارپور ادام��ه داد: نه تنها ما از اِعم��ال این قوانین 
پیش��گیرانه ج��واب گرفته ایم بلکه ش��هرهای مختلفی 
ه��م که اینگونه عمل کرده اند جواب گرفته اند. آمار ما بر 
اساس جمعیت ما در سطح استان جایگاه خوبی را داشته 

است اما بر اساس نظرات دانشگاه علوم پزشکی موظف به 
اجرای قوانین سختگیرانه هستیم.

شهسوارپور در خصوص س��تاد فرماندهی ملی کرونا که 
به فرمان مقام معظم رهبری باید در کشور تشکیل شود 
گفت: این قرارگاه مثل س��ایر مناطق کش��ور در بم هم 
ایجاد خواهد ش��د و هدف آن بررسی مصوبات ستاد ملی 
کرونا میباشد تا مشخص شود برنامه های ستاد ملی کرونا 
درس��ت اجرا شده است یا خیر؟ ما هم باید بررسی کنیم 
که چه مصوباتی و به چه دلیل اجرایی نش��دند مصوباتی 
هم با توجه به ش��رایط بومی و محلی در خوِد شهرستان 
اجرا ش��ده است که باید آنها هم مشخص، جمع آوری و 

دسته بندی شوند.

شهس��وارپور تاکید کرد: طبق مصوبه ی استانی مصوب 
شد که باید خدمات بانک ها از ۲۰ آبان به مدت یک هفته 
به صورت غیر حضوری انجام ش��ود. مردم باید به سمتی 
بروند که از بانکداری الکترونیک بهره ببرند و با گوش��ِی 

تلفن همراه می توانند از خدمات بانکی استفاده کنند.
وی تصریح کرد: ادارات و مشاغل در گروه هایی مشخص 
ش��دند و باید س��اعات کاری که برای آنها در نظر گرفته 

شده است را رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: به جز دستگاه های قضایی، امدادی 
و درمان��ی هم��ه ادارات باید نحوه خدمات رس��انی غیر 
حضوری خود را به ما اعالم کنند که چگونه می توانند به 
ارب��اب رجوع غیرحضوری خدمات بدهند به گونه ای که 

دکت��ر محمدجواد فدائی اس��تاندار کرمان ش��امگاه 
پنحش��نبه 1۵ آبان 99 در نشس��ت مشترک با وزیر 
صمت و فعاالن اقتصادی استان با تاکید بر این نکته 
که در بیان مش��کالت باید به دنبال راه حل های آنها 
نیز باشیم، گفت: بخش��نامه ها و دستور العمل ها باید 

کارشناسی شده باشند.
دکتر فدائی افزود: به عنوان مثال در تسهیالت کرونا 
در بخش کارشناسی و اجرا با مشکل مواجه هستیم، 
یک هزار و 11۴ میلیارد تومان س��هم استان کرمان 
در تس��هیالت کرونا ب��وده اما 38۵ میلی��ارد تومان 
فقط به بانک ها معرفی و از س��ویی در اجرا هم 19۵ 

میلیارد تومان آن هم پرداخت شده است.
اس��تاندارکرمان تصری��ح کرد: درخواس��ت واگذاری 
۲۰8 پهنه معدنی اس��تان را برای اکتشاف داشتیم، 
اما تعدادی از آنها ب��ا مخالفت منابع طبیعی، میراث 
فرهنگی و محیط زیس��ت مواجه ش��دند و تنها 18 

پهنه امکان واگذاری دریافت کردند.
استاندار کرمان ادامه داد: همه ما سعی باید کنیم که 
تصمیمات و بخشنامه ها و دستور العمل ها کارشناسی 

شده باشد و خود را موظف به اجرای آنها بدانیم.
وی اقدام مطلوب مهندس رزم حسینی در مسئولیت 
اجتماع��ی ش��رکت های صنعتی و معدن��ی بزرگ را 

یادآور شد و خواستار قانونمند شدن این کار شد. 
ش��هباز حسن پور نماینده مردم س��یرجان و بردسیر 
در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان اس��تان کرمان 
گف��ت: انتظار ما از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 

جلوگیری از رانت و امضاهای طالیی است.

وی بی��ان کرد: خودتحریمی ب��ه یک فرهنگ تبدیل 
ش��ده اس��ت، هم��ه مش��کالت را به گ��ردن تحریم 

نیندازیم، باید از خودمان شروع کنیم.
حس��ن پور تفویض اختیارات به استان ها را خواستار 
ش��د و گفت: چند صد میلیارد تومان پول در ش��عبه 
بانک سیرجان وجود دارد، اما مدیر ما اختیار پرداخت 

تسهیالت باال را ندارد.
وی ادام��ه داد: مج��وز صادرات میلگرد را به اس��تان 
نمی دهن��د، در حالی ک��ه دو کارخانه ب��زرگ تولید 

میلگرد در سیرجان وجود دارد.
محمدرضا پورابراهیم��ی نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس ش��ورای اس��المی نیز وضعی��ت واگذاری 
اختیارات ش��ورای معادن به اس��تان ها را یادآور شد 

و گفت: مغایرت های بخشنامه ها باید برطرف شود.
وی اف��زود: وضعیت قیمت گ��ذاری در چرخه جریان 
ف��والد نی��ز باید اص��الح و از ابتدا یعنی س��نگ آهن 
آغاز ش��ود، بعضا تعطیلی مع��ادن را به دلیل قیمت 

گذاری ها داریم.
پورابراهیمی بسته های پیشنهادی و تشویقی صادرات 
را الزم دانس��ت و گفت: در شرایطی که تراز تجاری 
کشور منفی بود، اما تراز تجاری استان کرمان نسبت 
به هفت ماهه س��ال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته و 

نشان می دهد کرمان استان صادراتی است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در حوزه قوانی��ن و مقررات، 
در مجل��س آماده ای��م اگر دول��ت و بخش خصوصی 
پیش��نهادی برای اص��الح قوانین و مق��ررات در بازه 

کوتاه مدت دارند، همراهی کنیم.

س��یدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی اس��تان کرمان در این نشس��ت 
گفت: اکثریت مش��کالت فعاالن اقتصادی در بخش 

ارز قابل درک است.
وی پیگی��ری واردات موق��ت، بانک توس��عه صنایع 
کوچک و متوس��ط و ارتباط بی��ن واحدهای کوچک 
و بزرگ را از وزیر صمت خواس��تار شد و بیان کرد: با 
قوانین عادی نمی ش��د در شرایط غیرعادی کار کرد 
و درخواس��ت داریم که الیحه نحوه اداره بنگاه ها در 

شرایط بحرانی را به مجلس بیاورید.
طبیب زاده افزود: افزایش س��رمایه ب��رای واحدهای 
کوچک و متوسط بس��یار کمک کننده است و تامین 
مال��ی بانک ه��ا را به عنوان عامل اصلی توس��عه باید 

توجه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اس��تان کرم��ان گفت: خیلی از 
مدیران با ترس از سیستم های نظارتی، کارها را پیش 
نمی برن��د و کارها بر زمین مانده اس��ت، در ش��رایط 
فعلی باید کمک کرد ک��ه مدیران ما بتوانند تصمیم 

بگیرند.
طبی��ب زاده، تس��هیل در صدور مجوزه��ا و تفویض 
اختیار به س��ازمان های اس��تانی را م��ورد تاکید قرار 
داد و گفت: از موان��ع اصلی اخذ مجوز در پروژه های 

بزرگ، راه و شهرسازی و محیط زیست هستند.
وی همچنین سرانه پایین فضای آموزشی در استان 
و ش��هر کرمان را یادآور شد و گفت: فضای آموزشی 
در کرمان از میانگین کشوری پایین است و یک سوم 

مدارس شهر کرمان نیاز به تعمیر و تخریب دارند.
مهدی حس��ینی نژاد رئیس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان کرمان با اش��اره به مشکل کمبود 
روغن نباتی طی هفته گذشته در استان عنوان کرد: 
ب��ا پیگیری های صورت گرفته از طریق وزارت صمت 
این مشکل در حال رفع است، اما اینکه استان کرمان 
از ظرفیت تولید و ذخیره روغن برخوردار باش��د و به 

این مشکالت برخورد کند، دردآور است.
وی اختیار توزیع ذخایر اس��تراتژیک در موارد خاص 
را خواس��تار ش��د و افزود: ۲۰ درصد از اختیار توزیع 
ذخایر اس��تراتژیک را در ش��رایط خ��اص در اختیار 

کارگرو ه های تنظیمی بازار استان قرار دهید.
حسینی نژاد گفت: براس��اس چارچوب ها محصوالت 
ف��والدی مانن��د میلگرد بای��د از طریق ب��ورس ارائه 
شوند، اما با توجه به ظرفیت پایین واحدهای کوچک 
و عدم امکان خرید آنها از بورس، درخواس��ت داریم 
تا س��همیه ای برای تامین مواد اولیه آنها در اس��تان 

داده شود.

پیام مخاطبین طلوع

بهداشت محیط
متاسفانه اکثر همسایگان اقدام به شستن حیاط خانه شون میکنن و 

اب میاد تو کوچه؛  اگه تو عکس دقت کنید دقیقا آب از تو خونه 
ها آمده بیرون. 

عبور مرور خودرو ها هم باعث چاله های کوچک بزرگ میشه ی 
جای صاف تو کوچه پیدا نمیشه،  جلوبندی ماشین هامون داغون 

شده !!! جالب اینجاست  آب تو کوچه میریزن؛ ماشین شون که  از 
تو کوچه  پر از اب رد میشه ، با الستیک گلی شده وارد خونه شون 
میشن دوباره خونه کثیف میشه روز از نو روزی از نو دوباره حیاط 

رو میشورن!!!!! 
از بهداشت محیط درخواست داریم وضعیت کوچه بوعلی ۳۲ را 

پیگیری کنند.

شهرداری بم
س��الم. با عرض تشکر از ش��هرداری بابت آسفالت کوچه ۵ با کمک 
پرداخت خودیاری مردم، درخواستی داشتیم تا زمانی که ماشین آالت 
آس��فالت در محل مستقر هستند کانالهای گاز بلوار شهیدرجایی را نیز 
آسفالت کنید تا هزینه کمتری را متحل شوید. بیش از ۵ سال است این 
کانالها خاکی اس��ت و هم چهره شهر ناخوشایند است و هم مشکالتی 

برای مردم دارند.

اداره گاز
س��الم خواهش میکنم این پیام مارو به گوش مسئولین برسونید حداقل 

اگه تو پیجتون بزارید شاید دیده شدیم
با اینکه گازکشی شهر بم رو تموم شده اعالم  کردن و االن حتی روستا 

های اطرافم گاز کشی شده محله امیر المومنین بم  هنوز ناتمامه 
ما چه فرقی با بقیه مردم داریم که باید از این اقدامات محروم باشیم

امیر المومنین ۱۳ کوچه ای که ما توش زندگی میکنیم رو تا نصفه گاز 
کشی کردن بقیه کوچه رو ول کردن به حال خودش  ینی تا فاصله ۴۰ 

متری ما گاز کشی شده
اول گفتن که وقتی قس��متای دیگه شهر تموم شد باز میان ادامه کوچه 
رو گاز کشی میکنن االن دو ساله که گازکشی شهر تموم شده و هنوز 
خبری نیست ازشون  و ما باز باید با نفت و چراغ نفتی زمستونو سر کنیم

چندین بار هم به مسئولین از جمله   اقای نیکزاد هم گفتیم  که فرستادن 
پیش اقای فرساد باز هم دستمون به جایی نرسید

یا بهمون میگن  همسایه ها  مشارکت داشته باشن پول بدن تا گاز کشی 
شه

یا میگن اون قسمت رو خط قرمزه
خ��ب اگه قرار به خط قرمز بودنه کل بم رو خط قرمزه و این هزینه ای 

هم که گفتن فقط برای ما هزینه داره؟
خواهش میکنم پیام مارو به مسئولین برسوند

زمستون امسال هم رسید

اکبر آباد بروات
سالم خسته نباشید میخواستم یک پیشنهادی رو به مسئولین برسانید

بروات طرف اکبر آباد از ط��رف خیابان نماز به اون طرف دیگه آنتن 
خیلی ضعیفه و چند س��اله که قراره خیابان نماز  رو آس��فالت کنن اما 
خبری نیست و حتی سیم تلفن هم نداره هیچی نداره ترو خدا رسیدگی 
کنی��د اصال اینجا منطقه ای دور افتاده هس��ت کل خیابان های اطراف 
س��یم تلفن و آسفالتو همه چی داره ولی خیابان نماز نداره خونه ما هم 
خیابان نماز ۳ هس��تجاده حوادث رخ میدهد خواهشا یک فکری برای 

این جاده دولت بکنین تا شاهد حوادث های بعدی نباشیم

اخبار کوتاه

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: در راستای 
اجرای طرح ممنوعی��ت و محدودیت ترافیکی از ورود ۵۸۸ 
خودرو پالک غیربومی به ش��هر کرم��ان جلوگیری و ۲۰۷ 

خودروی متخلف نیز جریمه شده  است.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی اس��تانداری کرمان، حمید 
ش��مس الدینی با اش��اره به اعم��ال محدودیت ه��ای ترددی 
در کرمان از ظهر دوش��نبه ۱۲ آبان ماه اظهار داش��ت: طرح 
ممنوعیت و محدودیت ترافیک��ی از ظهر ۱۲ آبان ماه در ۲۵ 
مرکز اس��تان کشور عملیاتی ش��د که تا صبح امروز ۱۴ آبان 
 ماه، ۳ هزار و ۹۲۰ دستگاه خودرو در جاده های استان کرمان 

تردد مجاز داشته اند.
وی بیان داش��ت: ۵۸۸ دستگاه خودرو تردد غیرمجاز داشتند 
که از مبادی شهر کرمان برگش��ت داده شده اند و ۴۰ راننده 
نیز متاس��فانه فاقد ماسک بودند که توسط تیم های مستقر در 
ورودی های شهر کرمان ماسک در اختیار آنها قرار داده شد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی اس��تانداری کرمان ادامه داد: برای 
۲۰۷ دس��تگاه خ��ودروی غیربوم��ی نیز ک��ه از قوانین طرح 
ممنوعی��ت و محدودیت ترافیکی در اس��تان تخلف کردند، 

جریمه ۵۱۰ هزار تومانی اعمال شد.

رییس اداره انتقال خون بم با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی 
ذخایر خونی در شهرستان بم گفت: وضعیت اهدای خون 
در شرایط کرونا س��بب کمبود ذخایر خونی در بم  شده 
است و این موضوع، مش��کالتی را برای بیماران و مراکز 

اهدای خون ایجاد کرده است. 
او از همه مردم و ش��هروندان خواس��ت برای اهدای خون 
خود به مراکز انتقال خون مراجعه کنند تا مش��کل کمبود 

خون بر طرف شود. 
 شهس��واری ضمن قدردانی از مسئوالن و کارمندان برای 
اه��دای خون خود گف��ت: امروز  مس��ئوالن و کارمندان 
شهرستان بم،  ۱۰ هزار سی سی خون خود را اهدا کردند.

 هادی شسهوارپور، فرماندار بم نیز در برنامه اهدای خون  
مس��ئوالن در اداره انتق��ال خون بم گف��ت: امروز تمامی 
اعضای ش��ورای اداری، امام جمعه و کارمندان ادارات با 
هماهنگی اداره انتقال خون شهرستان بم برای اهدای خون 

خود به این  اداره مراجعه کردند. 
او افزود: در شرایط کرونا، بیماران تاالسمی و بیمارستان ها 
به خون نیاز دارند و وظیفه همگانی ما در این ش��رایط این 
اس��ت که  خون خود را برای کمک به بیماران نیازمند و 

جبران کمبود خون اهدا کنیم. 

صبح دوش��نبه دوازدهم آبان ماه جلس��ه کارگ��روه مقابله با 
حاشیه نشینی و عمران شهری بم با حضور هادی شهسوارپور 
فرماندار، محمدضیاالدینی دادس��تان و مدیران و نمایندگان 
ادارات شهرستان بم در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار و 
در خصوص آخرین کارهای صورت گرفته در این خصوص 

به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

به گ��زارش طلوع بم، هادی شهس��وارپور فرماندار بم ضمن 
گالی��ه از مدی��ران ادارات شهرس��تان ب��م گفت: جلس��ات 
حاشیه نشینی فرسایشی شده و نتیجه ای در آن نیست، اگر این 
روند ادامه داشته باشد نتیجه ای نخواهد داشت، حرف ما این 
بود اگر میخواهید این امر صورت بگیرد باید ابتدا زیرساخت 

آن منطقه را فراهم کنید و سپس اعتماد مردم را جلب کنیم.

وی در ادام��ه گف��ت: ما در ابت��دا باید تکلی��ف خودمان را 
مشخص کنیم که آیا میخواهیم این کار را انجام دهیم یا نه!؟ 
آیا حاشیه نشینی برای ادارات شهر، معضالتی را بوجود آورده 

است یا نه!؟
فرماندار بم  ضمن اشاره به مصوبات جلسه قبل گفت: مصوب 
شده بود که زیر ساخت های منطقه مورد نظر فراهم شود، اما 
اکنون چهار ماه گذشته و هیچ کار اجرایی انجام نشده است.

وی در پای��ان تاکید کرد: به صراحت میگوی��م، آیا ادارات 
می توانند زیر ساخت های الزم را فراهم کنند یا خیر؟

محمد ضیاالدینی دادستان بم نیز ضمن انتقاد از مدیران گفت: 
لحن اقای فرماندار لحن خواهش و تمنا از مدیران است، این 
که خواهشی کنیم از مدیران می توانند انجام دهند یا نه!؛ بنظر 
من اصال حرف درستی نیست، باید زیر ساخت های الزم حتما 
صورت بپذیرد، تا زیرساختی فراهم نشود کسی حاضر نیست 

از منطقه قشمی جا به جا شود.
وی در ادامه تاکید کرد: مش��کل از مردم  ما نیس��ت، مشکل 
از مدی��ران ماس��ت. وی در ادام��ه گفت: “اخی��را در جریان 
باش��ید دستور عمل مقابله با ترک فعل مدیران توسط رییس 
قوه قضاییه ابالغ ش��ده اس��ت و برای ادارات تکلیف تعیین 
شود تا در زمان معین ش��ده زیرساخت ها را فراهم نمایند در 

غیراینصورت با مدیران برخورد قانونی خواهد شد.
دادس��تان بم در پایان گفت: اگر مدی��ری نمی تواند این کار 
را انج��ام دهد اعالم کند تا درنتیجه آقای فرماندار فکر مدیر 
دیگری بردارد، مردم این منطقه خواهران و برادران ما هستند.

ممانعت از ورود ۵۸۸ خودروی پالک غیربومی 
به کرمان/ اعمال جریمه برای ۲۰۷ خودروی 

متخلف از طرح ممنوعیت ترافیکی

مسئوالن بم ۱۰ هزار سی سی خون خود 
را اهدا کردند 

گالیه فرماندار و دادستان بم از اجرایی نشدن 
مصوبات مقابله با حاشیه نشینی منطقه قشمی

اگر تعطیلی اتفاق می افتد، هدف سالمتی مردم است اگر 
سالمتی نباشد خیلی چیزها نیست

استاندارکرمان خواستار قانونمند شدن مسئولیت اجتماعی 
شرکتهای صنعتی شد

آگهی مزایده نوبت اول 

به موجب اجرائیه کالسه 99۰۰۲39 اجرای احکام حقوقی دادگستری بم صادره از 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بم له محمد علی متین با وکالت حسین بهزادی 
قصری و علیه 1- مهناز بیغم ۲- سهیال بیغم 3- مهرانگیز بیغم ۴- فرنگیس متین 

مبنی بر فروش یک باب منزل مسکونی که توسط محکوم له معرفی و توسط 
کارشناس دادگستری به شرخ ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است.

ملک مورد بازدید جهت فروش یک باب منزل مسکونی واقع در بم خیابان شهید 
صدوقی کوچه شماره 8 دارای پالک ثبتی 3۲۶۵ اصلی بخش ۲9 کرمان که توسط 

کارشناس انجام که به شرح ذیل میباشد.
الف- وارثین حین الفوت مرحومه طاهره پورقدسی به استناد گواهی حصر وراثت 
مرحومه طاهره پورقدسی در اقامتگاه دائمی خود در مورخ 138۲/1۰/۰۵ فوت 
نموده و وارثین حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمدعلی ۲- فرنگیز 3- سهیال 

۴- مهناز ۵- مهرانگیز همگی فرزندان متوفی میباشند با این توضیح که طبق قاعده 
ارث سهم هر یک از فرزندان ذکور دو برابر سه فرزندان اناث از ماترک مرحوم 
می باشد. ب- ارزش ماترک معرفی شده مرحوم طاهره پورقدسی 1- ارزش 

فعلی )به نرخ روز( شش دانگ باقی مانده یک قطعه زمین) اعیانی در اثر حادثه 
زلزله تخریب( با مساحت عرصه ۲8/3۲8 مترمربع به شماره پالک 3۲۶۵ اصلی 
بخش ۲9 کرمان واقع در خیابان شهید صدوقی کوچه شماره 8 با جمیع جهات 
و متعلقات قانونی )یک امتیاز آب و  برق( برابر با مبلغ۵9۰/9۰۴/۰۰۰ تومان می 

باشد . ضمن بررسی از وضعیت ملک در نهایت میزان سهم االرث هر یک از وراث 
پس از ارزیابی و قیمت گذاری به نرخ روز به نسبت سهام هر یک از ورثه به شرح 

ذی تعیین می گردد.1- سهم االرث هر یک از فرزندان اناث متوفی مرحومه طاهره 
پورقدسی به نام های )فرنگیس، سهیال، مهناز ، مهرانگیز( به نرخ روز از باقی مانده 
شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به شماره پالک 3۲۶۵ واقع در 
بخش ۲9 کرمان هر کدام مبلغ 98/۴8۴/۰۰۰ تومان تعیین می گردد. ۲- سهم 

االرث فرزند ذکور متوفی مرحومه طاهره پورقدسی به نام )محمدعلی متین( به نرخ 
روز از باقیمانده شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به شماره پالک 
3۲۶۵ واقع در بخش ۲9 کرمان مبلغ 19۶/9۶8/19۶ تومان تعیین می گردد 

مقرر می گردد ملک موصوف در روز سه شنبه مورخ 1399/۰9/۰۴ از ساعت 8/3۰ 
الی 1۰/3۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع 
در بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شدن شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 1۰ درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 1۰ درصد 

اولیه بنفع صندوق دولت ضبط و  مزایده تجدید میگردد.متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از 

ملک موثر مزایده داده شود/م الف ۲۴۵
علیرضا شیده

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

آگهی مزایده ملک
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش بروات در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرایی کالسه 99۰۰۰۶۰ موضوع نیابت قضایی از شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرمان در خصوص فروش یک قطعه 

زمین خالی قطعه شماره ۶38 از فاز شماره ۵ واقع در ارگ جدید که توسط محکوم علیه که بنام شخص ثالثی معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است
ملک مورد نظر بازدید جهت فروش ششدانگ یک قطعه زمین خالی به شماره ۶38 از فاز شماره ۵ واقع در ارگ جدید خیابان سایه انتهای کوچه سمت چپ فاز ۵ مالک آقای احمد سربازی که ملک مورد نظر دارای 

قرارداد واگذاری شرکت عمران ارگ به شماره 13۰ – ق – 79 مورخ 1397/۰۵/۰۲ به مساحت ۴۰۰ مترمربع که با توجه به کاربری ملک و موقعیت آن و در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش ریالی ملک موصوف طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد ریال )1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( برآورد می گردد

مزایده حضوری و روز سه شنبه مورخ 1399/۰9/11 ساعت 1۰ صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه بخش بروات برگزار می گردد و برنده مزایده کسی است که باالترین رقم پیشنهادی را ارائه نماید. متقاضیان 
خرید باید بدوا 1۰درصد بهای مزایده را نقدا فی المجلس به اجرای احکام تسلیم و برنده مزایده نیز باید مابقی بهای مزایده را حداکثر ظرف سه روز پس از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آن را به اجرای 

احکام مدنی تحویل نماید و اال 1۰درصد تحویلی به نفع دولت ضبط خواهد شد. خریداران می توانند از ملک فوق دیدن نمایند.
معین افشاری

قاضی واحد اجرای احکام مدنی دادگاه بخش بروات
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بهره برداری از طرح انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان یک رویداد تاریخی است

کارنامه خودروسازان کرمانی در نیمسال اول 99 ۱۲۷۸ نفر بیمار قطعی و مشکوک کرونا در 
بیمارستان های استان/  آزمایشگاه خصوصی تست 
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت، خودروسازان خصوصی کرونا تا پایان هفته در کرمان راه اندازی می شود 

در نیم��ه اول س��ال جاری در مجموع ۱۷ هزار و ۲۳۵ دس��تگاه خودرو تولید 
کرده اند. تولید این تعداد دستگاه خودرو در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 

از رشد حدودا ۲۳ درصدی حکایت دارد.
خودروس��ازان خصوصی تا پایان ش��هریورماه ۹۸ در مجموع ۱۴ هزار و ۴۸ 
دستگاه خودرو تولید کرده بودند. حال به سراغ جزئیات تولید خودروسازان 
خصوص��ی برویم تا ببینیم تا پایان نیمه اول امس��ال هر یک از آنها چه تعداد 

خودرو تولید کرده اند. 
بر اساس آمار وزارت صمت، مدیران خودرو در صدر شرکت های خصوصی 
قرار دارد که بیش��ترین تولید را به خود اختصاص داده است. این خودروساز 
که تولید محصوالت برند چینی چری را در دس��تور کار دارد توانس��ته در ۶ 
ماهی که از س��ال جاری گذش��ته در مجموع ۱۱ هزار و ۹۴۹ دستگاه خودرو 

تولید کند. 
مدیران خودرو در همین مدت در س��ال گذش��ته تنها ۲ هزار و ۷۵۱ دس��تگاه 
خودرو تولید کرده بود. بنابراین این ش��رکت خودروس��ازی توانس��ته تولید 

محصوالتش را در بازه زمانی ذکر شده بیش از ۳۳۰ درصد افزایش دهد. 
کرمان موتور که تولید محصوالت دو برند چینی جک و همچنین برند کره ای 
هیوندایی را در دس��تور کار داش��ت در نیمه اول امسال ۴ هزار و ۱۸ دستگاه 
خودرو تولید کرده اس��ت. این میزان تولید در قیاس با مدت مش��ابه در سال 

گذشته از افتی در حدود ۵۳ درصد حکایت دارد. 
کرمان خودرویی ها تا پایان ش��هریورماه سال گذش��ته ۸ هزار و ۶۲۳ دستگاه 
خودرو تولید کرده بودند. به نظر می رس��د بخش��ی از این افت تولید را باید 
در خروج برند کره ای هیوندایی از بازار خودروی کش��ور جست و جو کرد. 
خودروس��ازی بهمن نیز توانس��ته با تولید ۵۱۲ دستگاه از محصوالت خود تا 
پایان شهریور ۹۹ در جایگاه سوم جدول تولید خودروسازان خصوصی قرار 
گیرد. این خودروس��از تولید محصوالت برند ژاپنی مزدا و همچنین دو برند 

چینی هاوال و بسترن را در دستور کار داشت. 
ب��ا این حال بهمن خودرویی ها نیز مانن��د کرمان خودرویی ها افت تولید را در 
پایان نیمه اول امس��ال به نس��بت مدت مشابه سال گذش��ته به نام خود به ثبت 
کرده ان��د. علت افت تولید بهمن خودرو نیز بی ارتب��اط به خروج برند مزدا و 
همچنی��ن برند هاوال از بازار ایران نیس��ت. بهمن خودرویی ها به طور کج دار 
و مریز تولید بس��ترن را در دستور کار دارند. این خودروساز خصوصی افت 
تولی��د بی��ش از ۴۸ درصد را تجربه کرده اس��ت. بهمن خودرویی ها در ۶ ماه 
اول س��ال گذشته توانسته بودند ۹۹۶ دس��تگاه از محصوالت موجود در سبد 

محصوالتی خود را نهایی کنند. 
س��یف خودرو در رتبه چهارم ق��رار دارد. این خودروس��از خصوصی تولید 
محص��والت برند چینی BISU و همچنین برند SWM را در خطوط تولید 

خود دنبال می کند. 
این خودروس��از خصوصی تا پایان شهریورماه س��ال جاری در مجموع ۴۷۷ 
دس��تگاه خودرو تولید کرده است. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته نشان دهنده رشدی بیش از ۳۴۵ درصدی است. 
سیف خودرویی ها در مدت زمان ذکر شده در سال گذشته تولید ۱۰۷ دستگاه 

خودرو را نهایی کردند. 
دیگ��ر خودروس��از بخش خصوصی عظیم خودرو اس��ت که ب��ا تولید ۱۲۷ 
دس��تگاه خودرو در رتبه پنجم ق��رار دارد. عظیم خودرو تولید دو برند چینی 

فوتون و هنتنگ را در برنامه دارد. البته صحبت هایی نیز از تولید برند ماهیندار 
توسط این خودروساز شنیده می ش��ود. عظیم خودرو نیز مانند سیف خودرو 
رشد تولید را تجربه کرده است. عظیم خودرو رشدی در حدود ۱۷۰ درصدی 

را در بازه زمانی یاد شده تجربه کرده است. 
ریگان خودرو با تولید ۷۵ دس��تگاه از محصوالت خود بعد از س��یف خودرو 
در ردی��ف ۶ ج��دول تولید خودروس��ازان خصوص��ی قرار گرفته اس��ت. 
ریگان خودرو ام��ا برخالف عظیم خودرو افت تولید را در کارنامه خود ثبت 
کرده اس��ت. افت تولید این خودروس��از در نیمه اول سال جاری درمقایسه با 
همین بازه زمانی در سال گذشته بیش از ۸۱ درصد بوده است. ریگان خودرو 

تولید برند چینی کوپا را دنبال می کند. 
بر این اس��اس صنعت خودروی آذربایجان )آذویکو( رتبه هفتم را در اختیار 
دارد. این خودروساز تا پایان شهریور ۹۹ تنها ۵۰ دستگاه خودرو تولید کرد. 

این میزان تولید در قیاس با تولید ۱۳۵ دس��تگاهی که تا پایان ش��هریورماه ۹۸ 
انجام ش��ده افت ۶۳ درصدی را نش��ان می دهد. صنعت خودروی آذربایجان 
تولید برند چینی ام جی را در دستور کار دارد. خودروسازی راین و سازه های 
خودرو دیار به ترتیب با تولید ۱۴ دس��تگاه و ۱۱ دستگاه در رتبه های هشتم و 

نهم قرار دارند.
خودروسازی راین در ۶ ماه ابتدای سال گذشته هیچ محصولی را در خطوط 
تولید خود نداش��ته اس��ت. س��ازه های خودرو دیار اما افت تولید بیش از ۹۴ 
درصدی را در بازه زمانی یاد شده تجربه کرده است. کارمانیا نیز در رتبه دهم 
قرار گرفته اس��ت. دو برند خودروسازان بم و بایک بین الملل نیز در نیمه اول 

سال جاری هیچ محصولی را تولید نکردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه تا صبح امروز شنبه یک هزار و 
۲۷۸ نفر بیمار قطعی و مشکوک کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند، 

گفت که تا امروز صبح، ۲۰۰ بیمار در آی سی یو بستری بوده اند.
به گفته ی رش��یدی نژاد، تقریبا نیمی از بیمارانی که به آی سی یو می روند، جان 

خود را از دست می دهند.
وی با بیان اینکه در این پیک جدید، شدت و وخامت بیماری نسبت به پیک های 
قبلی بیش تر شده است، از مردم تقاضا کرد در خانه بمانند و توصیه های بهداشتی 

را جدی بگیرند.
 دکتر حمیدرضا رش��یدی نژاد، ش��نبه ۱۷ آبان ماه در جلسه ی ستاد پیشگیری و 
مقابله با کرونا استان کرمان گفت: »تا صبح امروز ۱۲۷۸ نفر به دلیل ابتالی قطعی 
یا مشکوک به کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند که حدود ۵۰ 

درصد آن ها آزمایش تشحیصی کرونایشان مثبت بوده است«.
وی با بیان اینکه نسبت به پیک قبلی در این زمینه بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش 
موارد بس��تری را شاهد هستیم، افزود: »در حال حاضر در استان کرمان ۲۰۰ نفر 
بیماری کوویدی در آی س��ی یو و ۸۰ نفر زیر دس��تگاه تنفس مصنوعی هستند 
که متاسفانه آمار نشان می دهد بیمارانی که در آی سی یو بستری هستند بیش از 

۵۰ درصدش��ان جان خود را ازدست می دهند و همچنین از بین افرادی که زیر 
دستگاه تنفسی قرار می گیرند، حدود ۹۰ درصد آنها فوت می کنند«.

رشیدی نژاد ادامه داد: »از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۲۹۷ نفر در استان کرمان 

به دلیل ابتالی قطعی به کووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند که در این پیک 
شدت بیماری و وخامت بیماری نسبت به پیک های قبلی بیش تر شده است«.

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان با اش��اره به اینکه دیگر منطقه سفید در 
استان کرمان نداریم، اظهار کرد: »شهرهای کرمان، رفسنجان، سیرجان و زرند 
در وضعیت فوق حاد و س��ایر شهرهای اس��تان در مرحله ی هشدار قرار دارند 
ضمن آنکه باید به این نکته نیز توجه داشت که در شهرهای کرمان، رفسنجان، 
س��یرجان، بافت و زرند تعداد بیماران کرونایی روند افزایشی چشمگیری پیدا 

کرده است«.
وی س��پس، با بیان اینکه به لحاظ زیرس��اختی امکانات درمانی در استان فراهم 
است، اظهار کرد: »حدود ۲۰۰۰ تخت در استان برای بیماران کرونایی پیش بینی 
کرده ایم اما اشغال شدن همه تخت های بیمارستانی باعث خستگی کادر درمان 
می شود زیرا با افزایش بیماران رسیدگی مطلوب صورت نمی گیرد و این اتفاق 
نیز مختص اس��تان کرمان نیس��ت و در تمامی کش��ور و حتی دنیا این موضوع 

نگرانی هایی را ایجاد کرده است«.
رشیدی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی بیمارستان های استان کرمان، 
بیماران کرونایی را پذیرش می کنند، گفت: »پیش بینی های الزم را برای ایجاد 
نقاهتگاه های پیش بیمارس��تانی صورت گرفته اس��ت اما قطعا نقاهتگاه ها کار 

بیمارستان را انجام نمی دهند«.
وی از مردم درخواس��ت ک��رد که در خانه های خودد بمانن��د و فقط در زمان 

ضروری از منزل خارج شوند.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان افزود: »ظرفیت آزمایش��گاه ها را ۲ برابر 
افزایش داده  و از سوی دیگر فعالیت مراکز منتحب ۱۶ ساعته در شهر کرمان تا 
ساعت ۲۲ بوده و افراد با کوچکترین عالمتی می توانند به این مراکز مراجعه کنند 
تا مشحص شود که آیا دچار بیماری کرونا شده اند یا خیر و اگر این همکاری از 
سوی مردم صورت گیرد می توانیم راحت تر غربالگری را در سطح شهر کرمان 
انجام دهی��م و فرد مبتال نیز می تواند درمان های اولیه  را در زمان مناس��ب تری 

دریافت کند«.
وی اعالم کرد: »تا آخر هفته ی جاری، آزمایشگاه تشخیصی تست کرونا توسط 
بخش خصوصی در کرمان راه اندازی خواهد ش��د ک��ه دریافت هزینه در این 

آزمایشگاه نیز طبق تعرفه آزمایش کرونا خواهد بود«.

با استقبال دکتر فدائی استاندارکرمان، شامگاه چهارشنبه چهاردهم آبانماه ۹۹، 
مهندس علیرضا رزم حس��ینی وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت و هیئت همراه 
ب��ه منظور افتتاح پروژه خط انتقال آب خلیج ف��ارس به گل گهر وارد فرودگاه 

سیرجان شدند.

دکتر محمدجواد فدائی اس��تاندار کرمان، در نشست مشترک با وزیر صمت که با 
حضور حس��ن پور نماینده مردم سیرجان و بردس��یر در مجلس، فرماندار سیرجان، 
نماین��دگان مردم زرن��د و کوهبنان، کهنوج، منوجان، رودب��ار جنوب، قلعه گنج، 
فاریاب و دکتر نادری نماینده سیرجانی تهران، تعدادی از مدیران گل گهر، استانی و 
محلی برگزار شد، حضور مهندس رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را فرصت خوبی برای کش��ور و همچنین اس��تان کرمان دانس��ت و افزود: مهندس 
رزم حس��ینی عالوه بر س��ابقه فعالیت در بخش صنعت در حوزه تجارت نیز تجربه 

دارند.
وی به س��ابقه مدیریتی مهندس رزم حسینی در استانداری کرمان و خراسان رضوی 
اش��اره داشت و عنوان کرد: ایش��ان ایده های خوبی هم در صنعت و مسائل اجرایی 
دارند و مجموع این فعالیت ها می تواند تحولی در صنعت، معدن و تجارت کش��ور 

ایجاد کند.
استاندار کرمان گفت: پذیرش مسئولیت وزارت صمت از سوی مهندس رزم حسینی 
در ماه های آخر دولت جای قدردانی دارد و امیدواریم س��فر ایشان به کرمان مانند 
برنامه های سابق شان در اس��تان، منشا خیر و برکت باشد و تصمیمات خوبی گرفته 

شود.
دکتر فدائی تصریح کرد: امیدوارم ایده های مهندس رزم حسینی در وزارت صمت به 

یاری خدا و همراهی همکاران در وزارتخانه پیاده شود.
استاندار کرمان همچنین با خیر مقدم به سایر میهمانان و هیئت همراه ابراز امیدواری 
کرد، مشارکت در افتتاح پروژه بزرگ خط انتقال آب خلیج فارس با خیر و برکت 

باشد و شاهد اجرای پروژه های خوب بعدی هم باشیم.
وزیر صمت نیز از این طرح به عنوان یک اتفاق نادر نام برد و آن را حاصل زحمات، 
ای��ده پردازی، اراده و همت افرادی دانس��ت که در ابتدا برخ��ی در برابر طرح آنها 

ناامیدانه به این طرح نگاه می کردند.
علیرضارزم حس��ینی این اقدام را یادگار ارزش��مندی برای نسل بعد معرفی کرد و 

خواستار استفاده بهینه از آب در کشور شد .
وی تصری��ح کرد: برای یکی از نمونه های جدی 'ما می توانیم' طرح انتقال آب از 
خلیج فارس به س��یرجان اس��ت. وی گفت: 'آقای حسن پور برای این پروژه خیلی 
زحمت کشید و سبک خودش را در پیگیری طرحها دارد.' وی با اشاره به اینکه در 

جنگ  اقتصادی قرار داریم بر تنظیم بازار و کاهش مش��کالت مردم تاکید کرد. به 
گفته رزم حس��ینی از وارد شدن کاالهای اساسی از جمله برنج به بازار در روزهای 

اخیر خبر داد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در سخنانی از اقدامات دکتر فدائی استاندار کرمان 
و مهندس رزم حس��ینی وزیر صمت تقدیر کرد.عفت شریعتی نماینده مردم زرند و 
کوهبنان نیز از وزیر صمت خواس��ت با تحقق اهداف جهش تولید، اس��تان کرمان 
در بخش��های صنعت و معدن در کشور سرآمد شود. دکتر شکرالهی نماینده مردم 
شهرس��تانهای کهنوج، فاری��اب، رودبارجنوب، قلعه گنج و منوجان از تالش��های 
استاندار کرمان تشکر کرد و از وزیر صمت درخواست کرد نسبت به توسعه و رونق 

معادن شهرستان کهنوج و دیگر شهرستانهای جنوبی اقدامات موثری انجام شود. 
دکتر احمد نادری نماینده تهرانی و س��یرجانی االصل تهران از حضور در مجموعه 

گل گهر ابراز خرسندی و بر توسعه طرحهای اشتغالزا تاکید کرد.

 بهره برداری پروژه انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر
در ارتباط ویدئوکنفرانس با رئیس جمهور دکتر روحانی و با حضور وزیر صمت، 
استاندار کرمان، نمایندگان مجلس، مدیران شهرستان و استان، پروژه انتقال آب از 

خلیج فارس به گل گهر به بهره برداری رسید.
 در سی و یکمین مراسم افتتاح پروژه های ملی با عنوان " تدبیر و امید، برای جهش 
تولی��د" و در ارتباط ویدئوکنفرانس رئیس جمهور، فاز اول س��ایت شیرین س��ازی 
آب و فاز نخس��ت خط اول انتقال آب از خلیج فارس به استان های کرمان و یزد به 

بهره برداری رسید.
خط اول این پروژه عظیم از س��ال ۹۵ آغاز ش��ده و فاز نخست آن از خلیج فارس تا 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان به طول ۳۰۵ کیلومتر را شامل می شود و 

۴۵ میلیون مترمکعب آب در سال به این مجموعه اختصاص خواهد یافت.
علیرضا رزم حس��ینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این آیین با بیان اینکه امروز 
روز تاریخ��ی و مبارکی برای ملت ایران اس��ت، گفت: پ��روژه انتقال آب از خلیج 
فارس به فالت مرکزی از نادر پروژه هایی است که در منطقه خاورمیانه اجرا شده و 
بزرگترین پروژه آبی خاکی ایران است. وی ادامه داد: همان طور که گذشتگان ما 
۲ هزار س��ال قبل قنات هایی را در دل کویر و فالت مرکزی ایران حفر کرده و آب 
را روی زمین برای ش��رب و حیات و کشاورزی آوردند ، امروز نسل ما و در عصر 
جمهوری اس��المی ایران بزرگترین انتقال آب از دریا به فالت مرکزی اجرا شده و 

به یادگار خواهد ماند. 
رزم حس��ینی اف��زود: ش��عار "ما می توانی��م" در این پ��روژه اجرا ش��ده و پروژه ای 
باورنکردنی امروز حیرت و ش��گفتی همه را به دنبال دارد، خیلی ها منفی گرایانه به 

این پروژه نگاه می کردند، اما امروز مفتخریم در نظام جمهوری اس��المی پروژه به 
بهره برداری می رسد.

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: پروژه انتق��ال آب از خلیج فارس به فالت 
مرکزی بدون یک ریال دولتی بهره برداری می رسد و نمونه واقعی توسعه ایی توسط 

شرکت های صنعتی و معدنی و بانکی است.
رزم حس��ینی ادامه داد: ۱۹۴ ش��رکت داخلی در ۱۵ اس��تان در این پروژه مشارکت 

داشتند و روزانه ۸ هزار نفر در این پروژه طی سال های اجرایی مشغول کار بودند.
وی به طراحی و اجرای این پروژه بزرگ توسط دانش بومی اشاره داشت و افزود: 
آب پایداری برای صنایع و حتی شرب منطقه رقم خورده است و این پروژه می تواند 
پس انداز آب را در کشور داشته باشد و عدم استفاده از سفره های آب زیرزمینی را 

تا ۱۸۰ میلیون مترمکعب خواهیم داشت.
رزم حسینی ابراز داش��ت: صرفه اقتصادی این پروژه دارد که آب را در کنار معدن 
بیاوریم و الگوی موفق و خوبی باشد. وزیر صمت، همکاری منسجم بین بخش های 
مختلف دولت  اعم از وزارت نیرو، وزارت کش��اورزی، س��ازمان محیط زیس��ت، 

صندوق توس��عه ملی و مدیران منطقه ای و محلی را قابل تقدیر دانست و بیان کرد: 
مدیران منطقه ای از جمله استانداران کرمان هرمزگان و یزد نقش اساسی در اجرای 

این پروژه داشتند و نمایندگان مجلس نیز نقش مهمی ایفا کردند.
وی تصریح ک��رد: انتقال آب از خلیج فارس ای��ده ای از دولت نبود، بلکه با هزینه 
شرکت ها و بخش خصوصی به اجرا گذاشته و امروز آغاز شد و نشان می دهد که 

 می شود ایده های باورنکردنی در وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد.

رزم حس��ینی گفت: پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران توسط 
مدیران ش��جاع اجرا شد و مدیران عامل کنونی و اسبق مس سرچشمه، گل گهر و 
چادرملو در اجرای آن حاضر شدند.  وی افزود: وزارت صمت رسالت خود می داند 
کشور را با شرکت های توس��عه گرای صنعتی و معدنی بسازد و این آب برای تمام 
صنایع حتی خودروسازی و شهرک های صنعتی صرفه دارد.  رزم حسینی گفت: باید 
مبلغ این امر باش��یم و وزرات نیرو مشوق باشد که همه صنایع بتوانند از آب شیرین 

شده استفاده کرده و برای استان های یزد و اصفهان و سمنان برده شود.

دکتر فدائی استاندار کرمان:

فراز و فرود تولید در خودروسازان خصوصی؛   رئیس  دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 
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محمد بنی اسدی ش��هردار بم در این خصوص گفت: سنگ فرش خیابان 
ارگ بم واقعا جهت پیاده روی عابران س��خت بود مخصوصا برای خواهران 
گرامی که اکثریت شهروندان البد بودند از مسیر ماشین رو استفاده کنند 
که برای ش��هروندان خطر آفرین بودلذا تعویض سنگ فرش ،ساماندهی و 
نوسازی پیاده رو این خیابان براساس درخواست مهم مردمی صورت گرفت 
. زیرا هدف اصلی  اجرای اقدامات عمرانی ش��هرداری در جهت  رفاه حال 

شهروندان عزیز می باشد .
وی بیان کرد:در جهت تعویض س��نگ فرش ای��ن خیابان که مورد توجه 

گردش��گران داخلی و خارجی می باش��د سعی شده از موزایک مرغوب که 
جلوه مناسب و زیبایی داشته باشد استفاده کردیم .

ش��هردار بم عنوان کرد :در کنار تعویض س��نگ فرش این خیابان نهر آب 
این خیابان هم نوسازی می شود و واز آنجایی که بعضی از خیابانها گویای 
فرهنگ و هویت هر شهر محسوب می شوند قطعا دیگر اقدامات زیبا سازی 
این خیابان در دس��تور کار قرار خواهد گرفت تا بتوان این خیابان را که به 

ارگ قدیم منتهی می باشد به خیابان زیبا و مناسب تبدیل کرد .
بنی اس��دی درپایان متذکر ش��د:تمام هدف شهرداری این است در جهت 

رفاه حال ش��هروندان فهیم و فرهیخته بم حرکت کند زیرا اگر شهروندان 
عزیزمان در کنار و یاری رسان شهرداری باشند قول می دهیم شهری آباد 
،سرسبز و زیبا با همکاری و تالش  همه همکاران عزیزمان، مناسب با نام و 
آوازه بم جهانی فراهم کنیم و بر همین اساس از همه آحاد مردم شهرمان  
خواهشمندیم در جهت پرداخت عوارض خدمات شهری و نوسازی خود به 
موقع اقدام نمایند .تا بتوانیم مانند نهضت آسفالت برای دیگر اقدامات مهم 
موفق عمل نماییم . جا دارد از همه کسانی که در همه زمینه ها به خصوص 
در جهت پراخت عوارض شهری خود اقدام می کنند تقدیرو تشکر  کنیم .

*سه زمانه کردن چراغ راهنمایی و رانندگی سه راه بولوار معلم
*رنگ آمیزی سرعتکاه های بولوار باهنر
*رنگ آمیزی سرعتکاه بولوار مالک اشتر

*نصب تابلوهای پارک معلولین در محل های بهشت زهرا ، مقابل 
بهزیستی ، مقابل هالل احمر و اطلس سنتر

*نصب چراغ راهنما و تابلو فرمان ترافیکی در بولوار امیرکبیر - سه راه امام رضا )ع(

*نصب جداکننده بتونی - سه راه عربخانه
*نصب جداکننده بتنی ، مخروط اس��توانه ای و تابلو حاشیه نما - 

سه راه سید جمال الدین اسدابادی
*نصب جداکننده بتنی و مخروط استوانه ای - سه راه ارگ

*تعویض ماژولهای سوخته چهارراه مالصدرا ، چهارراه بوعلی و سه 
راه معلم

-تنظیف بولوارها و خیابان های آزاده حسن آذری،  طالقانی 21 
خیابان بوعلی، خیابان قدس،  اطراف ارگ قدیم

-الیه روبی نهر بولوارهای آزاده حسن آذری،  سید طاهر الدین 
محمد، نهر خیابان شهید بهشتی، نهر بولوار صدوقی،  نهر بولوار 

امام خمینی )ره( 
-بارگی�ری خ�اک و ضایعات کش�اورزی خیابان ه�ای وصال ، 
امیرکبیر، کشاورز، سیدجمال الدین اسدآبادی، طالقانی، شهید 
بهش�تی، دلگشا، پاسداران، امام رضا )ع ( ، شهریار ،  ولی عصر، 
آزادگان، مدن�ی ، بولوار کارگر، مطه�ری ، بولوار صاحب الزمان، 
بولوار جمهوری اسالمی ، و کوچه مالک اشتر۴ ، کوچه اموزش و 

پرورش قدیم ،کوچه ارگ 18

تعویض سنگ فرش و ساماندهی پیاده رو خیابان ارگ یکی از 
درخواست های مهم مردمی بود

گزیده ای از گزارش عملکرد واحد ترافیک شهرداری بم
 در هفته گذشته

گزیده ای از  عملکرد ۴۸ ساعت  
واحد خدمات شهری شهرداری بم

محمد بنی اسدی شهردار بم عنوان کرد:


