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 داانیی

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

دکتر علی زینی وند استاندار کرمان در سفر به بم عنوان کرد:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در نشست خبری عنوان کرد:

طل�وع بم - س�عید افروغ: اس�تاندار جدی�د کرمان در 
اولین س�فر شهرستانی خود به بم سفر کرد و در جلسه 
بررس�ی مسائل و مش�کالت شرق اس�تان کرمان عصر 
1۸ آب�ان که  با حضور مدی�ران کل آب منطقه  ای، جهاد 
کش�اورزی، گمرک، راه و شهرسازی و حوزه اقتصادی و 
نماینده مردم ش�رق اس�تان و  همچنین امامان جمعه و 

فرمانداران و مس�ئولین شهرستان های شرقی در ارگ 
جدید بم شرکت کرد.  علی زینی وند استاندار کرمان در 
جلس�ه بررسی مسائل و مشکالت شهرستان های شرق 
استان گفت: هر شهرستان باید مشکالت را دسته بندی 
کن�د تا بتوانیم اولویت ها را بهتر بشناس�یم و س�ریعتر 

مسائل را حل کنیم.

گفت گو با آقای حسین پوررشیدی مدیر بیمه آسیا در بم

کسب رتبه برتر کشوری توسط بیمه آسیا شعبه  شهرستان بم

ارگ بم،  جزئی از هویت فرهنگی هر ایرانی است

از ابتدای شیوع کرونا تا تاریخ ۲۲ آبان ۲۴۱۵ مبتال به کرونا
 در شرق استان کرمان

طلوع بم - مونا موس�ی نژاد| حس��ین پور رش��یدی سرپرست  شعبه 
بم بیمه آس��یا  با اعالم این خبر بیان کرد: ش��رکت بیمه آسیا به عنوان 
بزرگترین بیمه خصوصی کشور دارای 5 سال متوالی کسب رتبه برتر 

در بین و موسسات مالی بوده است. 
وی ادامه داد: این بار نیز بیمه آسیا شعبه بم توانست رتبه برتر کشوری  
در بخش صدور حق بیمه  در رش��ته عم��ر و پس انداز  را از آن خود 

نماید. 
پور رشیدی گفت: این مؤسسه برنامه ها و تدابیر ویژه برای تامین بیمه 
آتیه و سرمایه گذاری هموطنان  در قالب بیمه های زندگی)پس انداز( 

در نظر گرفته است
در همین زمینه با تالش��های مستمر مدیریت، همکاران   و نمایندگان 
بیمه آس��یا شعبه شهرستان بم این ش��عبه با ۴5۰ درصد افزایش صدور 
حق بیمه  در رشته عمر و پس انداز در سال ۱۳۹۸ به عنوان شعبه برتر 

کشوری انتخاب و لوح تقدیر کسب  نمود. 
وی تصریح کرد :این مقام ارزش��مند، توسط جناب آقای دکتر بادین 
"مدیر عامل بیمه آس��یا " به رئیس  ش��عبه شهرس��تان بم" حسین پور 

رشیدی" اهدا گردید. 
وی با تبریک  ۱۳ آذر روز صنعت بیمه در خصوص چگونگی  کسب 

این مقام توس��ط شهرستان بم بیان کرد:   با رایزنی ها و ارائه شرایط و 
خدمات مناس��ب موفق به اجرای طرح وزین" طوبی " )ویژه کودکان 

بی سرپرست( برای نخستین بار در کشور شدیم. 
وی درخصوص طرح طوبی و همکاری مسؤلین شهرستان بم افزود: با 
همراهی و مساعدت و اعتماد دادستان شهرستان بم محمد ضیاالدینی،  
مجیدی معاون  دادس��تان، حجت اشرف زاده مدیر محترم بهزیستی و 
سرکار خانم خاکزاد معاونت محترم اداره که همراهی و همیاری بسیار 

زیادی را با بیمه آسیا داشتند 
وی ادامه داد: با همکاری مسؤلین  طرح طوبی  به نتیجه  مطلوب رسید. 
وی ب��ا  دع��وت از همه عالقه من��دان و افرادی که تمای��ل دارند در 
رش��ته های بیمه ای مش��غول به کار باش��ند افزود:  بیمه آسیا شعبه بم 
آمادگی جذب نمایندگی فعال در رش��ته های عمر و پس انداز دارد.  
عالقه مندان به فعالیت در این رش��ته می توانن��د در این بخش از بیمه 

فعالیت کنند.
پور رش��یدی با اش��اره به اینکه محل جدید شعبه بیمه آسیا شهرستان 
بم به خیابان طالقانی، )کمربندی مهداب( نبش کوچه ۱۸، تغییر یافته 
افزود:این شعبه آمادگی انجام همه نوع خدمات بیمه ای  به همشهریان 

را داراست.

گفتگو

شرح در صفحه2

شرح در صفحه4

 محمد جواد فدایی استاندار سابق کرمان عنوان کرد: 

 رجبی زاده مدیرکل منابع طبیعی شمال خبر داد:  

 مشاور ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

سیاست زدگی مانع از توسعه 
یافتگی کرمان است

اعتبار نرسد شرق کرمان خفه 
می شود؛ اعتباری برای 

مالچ پاشی نداریم

»رفت و آمدهای خانگی«
 در صدر علل شیوع کرونا  در 

استان کرمان
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محمد جواد فدایی یکشنبه )25 آبان( در شورای 
اداری اس��تان و مراس��م تودیع خود با تش��کر از 
بخش های مختلف دولتی و خصوصی، مردم و 
همه کس��انی که در این مدت با مدیریت استان 
همکاری و همراهی داشتند، گفت: بابت همه کم 

و کاستی هایی که صورت گرفته و...
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طلوع بم- سعید افروغ: علی زینی وند استاندار کرمان 
در جلسه بررسی مسائل و مشکالت شهرستان های شرق 
استان گفت: هر شهرستان باید مشکالت را دسته بندی 
کن��د تا بتوانیم اولویت ها را بهتر بشناس��یم و س��ریعتر 
مس��ائل را حل کنیم. وی تاکید کرد: بنده متعقدم بیش 
از ۷۰ درصد امور جاری استان با تصمیمات میدانی حل 
میش��ود. من قبال به شهرستان های بم، فهرج و نرماشیر 
رفته بودم ولی به ریگان نرفته بودم. امروز ما مسائل کلی 

را بررسی کردیم.

در س��فر امروز دو موضوع را مد نظر داشتم یکی امنیت 
منطقه و دیگری بررسی سیل خیز بودن منطقه و بازدید 

از الیروبی رودخانه ها بود.
وی در ادامه گفت: امنیت کشور همیشه یکی از مهمترین 
مسائل اس��ت و همجواری استان کرمان با استان مرزی 
سیستان و بلوچس��تان این موضوع را مهمتری میکند و 
به امید خدا تدابیری اندیش��ده می شود که این امنیت به 
باالترین حد ممکن برسد و مسائل امنیتی که گاه گاهی 

پیش می آید به طور کلی تمام شود.
وی در خصوص الی روبی رودخانه ها گفت: ما وارد دوره 
تر س��الی خواهیم شد و بعضی از رودخانه ها به کلی هم 
س��طح زمین ش��ده اند که باید حتما الی روبی شوند تا 
مردم در زمان سیل با مشکل مواجه نشوند؛ وی گفت: ما 

همه امکانات را بسیج کرده ایم.
وی در خص��وص بازدی��د ام��روز خ��ود از کارخانج��ات 
خودروس��ازی ارگ جدید بم گف��ت: ارگ جدید را من، 
شهر خودرو می نامم و کیفیت این بخش خصوصی نشان 
گر همه چیز اس��ت ش��اید اگر دو خودروس��از ما دولتی 
نبودند ما شاهد حضور این ارابه های مرگ در جاده های 
کشور نبودیم. ما نباید بگذاریم بخش خصوصی در حوزه 

خودروسازی زمین بخورد.
اس��تاندارکرمان همچنین در خصوص باغشهر بم گفت: 
ش��هر بم را امروز از باالی هلیکوپر دیدم بس��یار زیبا بود 
وی ادامه داد: زلزله هم نتوانست هویت این شهر را نابود 
کند و باید هویت این باغش��هر تحت هر شرایطی حفظ 
شود، آمار شهردار در خصوص میزان تخریب باغشهر خبر 

بسیار بدی بود.
زین��ی ون��د همچنین گف��ت: ارگ بم جزئ��ی از هویت 
فرهنگی هر ایرانی است و خواستار تسریع در طرح جامع 

گردشگری بم شد.
وی در ادامه جلسه در خصوص حاشیه نشینان بم گفت: 
بای��د تمامی مدیران شهرس��تان و مدی��ران کل، در بازه 
زمان��ی کم این مش��کل را حل کنند و نگ��ران قوانین و 

مقررات هم نباشند چون امضای آخر را من میزنم.
وی گف��ت: باید منازل آن کس��انی که خ��الف کرده اند 
تخریب شود و آن کس��انی که نیازمند هستند، برایشان 
برنامه ریزی ش��ود تا هرچه سریعتر سرپناه ساخته شود. 

وی تاکید کرد که همه مدیران باید پای کار باشند.
استاندار کرمان همچنین در خصوص موضوعات از قبیل 
طرح تفصیلی، مش��کالت آب و طوفان های شرق استان 
گفت: باید با دقت در خصوص این مشکالت مطالعه شود 

و برنامه ریزی و در نهایت حل شود.
وی در پایان گفت: ش��هرداری ها باید ب��ه درآمد پایدار 
برس��ند و یکی از عوامل افت شهرداری ها حجم نیروی 

باالست که حقوق این حجم باالی هم مساله هست.

استاندار ما فارغ از بزنگاه های سیاسی مضر است.
در ابتدای جلس��ه حجت االسالم موس��ی غضنفرآبادی 
نماینده مردم شرق استان ضمن تشکر از استاندار کرمان 
ب��ه جهت حضور در بم گفت: خوش��بختانه اس��تاندار ما 
اس��تاندار جوانی است و من خوش��حالم که یک نیروی 
جوان مس��ئولیت پذیرفته اس��ت. در سطح شرق استان، 
طرح های پیش��ران، طرح های ۷۰ درصدی و طرح های 

فوری کامال مشخص شده اند.

مش��کالتی در خصوص انتقال آب سد نس��ا، راه و جاده، 
اش��تغال وج��ود دارد که ط��ی صورتجلس��ه ای تنظیم 
میشود و کارگروهی که تشکیل میشود به امید خدا این 
مش��کالت را رفع خواهد کرد، خوش��بختانه استاندار ما 

خیلی پر انرژی و فارغ از بزنگاه های سیاسی مضر است.
م�ا خواهان اخ�ذ اداره کل صنعت و مع�دن در بم 

هستیم
در ادامه جلس��ه حجت االسالم دانشی امام جمعه بم نیز 
گفت: امروز بازدیدهایی صورت گرفت و صورت جلس��ه 
ای نوش��ته شد اما ما خواس��تار حمایت بیشتر هستیم، 
وی گفت: 11 س��ال در بم هس��تم باید به مردم خدمت 
شود، از شما توقع داریم عدالت اقتصادی و توسعه و … 

را داشته باشید.
وی تاکید کرد: منطقه محروم فالن منطقه نیست، برای 
مثال پلی در ورودی دهبکری پیش بینی شده است که 
1۴ س��ال طول کش��یده و هنوز به بهره برداری نرسیده 

است.
وی خاطر نش��ان کرد: تقاضا دارم اعتبارات 1۰-1۵ سال 
قبل را بررس��ی کنید و اعتبارات مناطق اس��تان را با هم 

بسنجید
وی در ادام��ه گف��ت: خوش��بختانه آقای رزم حس��ینی 
وزیر صمت که پیش��ین استاندار کرمان بودند به مسائل 
اقتصادی ش��رق استان واقف هس��تند و از ظرفیت آقای 
غضنفرآبادی نماینده شرق استان هم نباید غافل شویم. 

ما خواهان اخذ اداره کل صنعت و معدن در بم هستیم.
وی در پایان گفت: ش��اید بعضی ها بگویند این خواسته 
خالف اس��ت اما در چند سال گذشته در حدود 1۸-1۷ 
اداره کل واگذار ش��ده که میگویند خالف است. پس به 

من بگویید چرا هنوز به فعالیت ادامه میدهند؟
در ادامه جلس��ه هادی شهسوارپور فرماندار بم نیز ضمن 
تش��کر از حضور اس��تاندار در منطقه شرق استان گفت: 
امروز در خصوص مش��کالت با جناب استاندار گفتگویی 
طوالنی داشتم، به امید خدا صورت جلسه نوشته میشود 
و کارگ��روه تش��کیل و پیگیری هر چه س��ریعتر دنبال 

میشود.
وی در ادامه گفت: ش��رق اس��تان باید در بخش صنعت 
حمایت شود زیرا این حمایت هم اعتبارات و هم اشتغال 

برای دولت در بر دارد.
رضا مش��کی فرماندار نرماش��یر ضمن اعالم اینکه پروژه 
های این شهرستان طبقه بندی شده اند نیز گفت: در دو 
حوزه اب و راه بیشترین مشکل را در نرماشیر داریم وی 
گفت: در ۷۲ روستا، ما توزیع آب پایدار نداریم و بین ۲ تا 

1۰ ساعت آب در روستاهای ما توزیع می شود.
در خصوص مش��کالت راه شهرس��تان نرماشیر نیز وی 
گفت: بیش از 3۰ کیلومتر راه روستایی داریم که روکش 
انها به 3۰ س��ال پیش برمیگردد ما خواستار اعتبار کافی 
برای ای��ن 3۰ کیلومتر هس��تیم وی همچنین گفت: با 

توجه به تردد زیاد بین دوشهرس��تان ریگان و نرماش��یر 
و افزایش تصادفات، ما نیز خواس��تار دوبانده شدن محور 

نرماشیر- ریگان هستیم
وی همچنی��ن خواس��تار رفع ش��دن هر چه س��ریعتر 
مشکالت اراضی مسکن فرهنگیان در این شهرستان شد.

در ادامه این جلس��ه امیر باقری زاده فرماندار شهرستان 
فهرج نیز به گزیده ای از مشکالت این شهرستان پرداخت 
و گفت: یکی از مهمترین پروژه های ما بیمارستان فهرج 
هس��ت که بیش از 9۸ در صد آن تکمیل ش��ده وی در 
خص��وص این پروژه گفت ما خواس��تار رفع تش��ریفات 
اداری جهت برق رس��انی به این بیمارستان هستیم. وی 
همچنین تقاض��ای حمایت بیش��تر از کارخانجات ارگ 
جدید را خواستار شد چون تاثیر مستقیم بر اشتغال فهرج 
دارد وی همچنین مش��کالتی از قبیل طوفان های شن و 
آب روستایی را از مشکالت همیشگی این شهرستان نام 

برد و تقاضای حل آنها را داشت.

بیش از 30 درصد از باغشهر از بین رفته است
در ادامه جلس��ه محمد بنی اس��دی ش��هردار بم گفت: 
مشکالت ریز و درشتی در شهرداری های سراسر کشور 
وج��ود دارد اما من به مهمترین مش��کالت حوزه عمران 
ش��هری بم اش��اره میکنم. وی گفت: 1۵ س��ال از طرح 
تفصیلی بم میگذرد و این مشکل ما را از اهداف مان دور 
میکند در اخرین پیگیری ه��ای صورت گرفته، اداره راه 
وشهرس��ازی فراخوان برای اجرای 3 ساله داده شده، که 

زمان زیادی است.
شهردار بم خاطرنشان کرد: بیش از 3۰ درصد از باغشهر 
از بی��ن رفته اس��ت؛ وی گفت: طبق آمار در س��ال ۸3 
مس��احت باغات 1۲۰۰ هکتار بوده است که در سال 9۸ 
به ۷۸۰ هکتار رسیده که بسیار نگران کننده و تلخ است.

وی گفت: بیش از ۴۰۰۰ ساختمان با سقف سبک شکل 
گرفته و این به واس��طه نبود زمین مسکونی در بم است، 
امیداریم با ایجاد یک طرح ویژه تفضیلی بروز، زمین های 
جنوب به بم الحاق ش��ود تا مشکل کمبود زمین را حل 

کنیم.
وی در ادامه گفت: ش��هر ما 1۷ س��اله است و مشکالت 
ج��دی در حقوق اولیه ش��هروندی وجود دارد. وی گفت 

: ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع معابر ما هس��تند که 3 
میلی��ون و ۷۰۰ هزار متر آن کوچه هس��ت و 9۰ درصد 

کوچه هایمان خاکی است.
وی خاط��ر نش��ان کرد: با کمک یک ش��رکت خصوصی 
تولید آس��فالت توانس��تم ت��ا االن 1۰۰ ه��زار متر مربع 
آس��فالت بکنیم که با توجه به نواسانات بازار توان ما هم 

کمتر شده است.
وی همچنین خاطر نش��ان کرد: ش��هرما سینما ندارد و 
هنوز بعد از 1۷ سال هنوز به سرانجام نرسیده است و ما 

در این حوزه نیز تقاضای کمک بیشتر را داریم.

مشاور ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به 
اینکه جهش کرونا در راسوها هنوز ارزش علمی ندارد که 
بخواهیم نگران آن باش��یم و این در حد یک نظریه است، 
اظهار کرد: جهش در محیط انسانی باعث مسری تر شدن 
ویروس و در نتیجه ابتالی س��نین پایین تر جامعه به این 
بیماری خواهد ش��د که اکنون به نظر می رسد این جهش 

انسانی در ویروس کرونا اتفاق افتاده است.

دکتر "نوذر نخعی" در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت 
مخاطره انگیز شیوع کرونا در شهرستان های استان کرمان 
گفت: در حال حاضر شهرس��تان های ب��م، جیرفت، راور، 
رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک، کرمان و کوهبنان در 
وضعیت قرمز و انار، بافت، بردسیر، نرماشیر نیز در وضعیت 
نارنجی و مابقی شهرس��تان های اس��تان در وضعیت زرد 

کرونایی قرار دارند.
وی با بی��ان اینکه هنوز جزیی��ات محدودیت های جدید 
اعمالی از ابتدای آذرماه به اس��تان ها ابالغ نش��ده است، 

اظهار کرد: حدودا 1۵۰ ش��هر در سراسر کشور از شنبه به 
مدت دو هفته تعطیل خواهند بود

مشاور ارشد رییس دانش��گاه علوم پزشکی کرمان درباره 
منع ترددها نیز گفت: طبق مصوبه س��تاد ملی و استانی 
مقابله با کرونا از س��اعت ۲1 تا ۴ بامداد مردم در مناطق 
قرمز منع تردد درون ش��هری خواهند داشت و تردد بین 
ش��هری در مناطق قرمز و نارنجی نیز اعمال خواهد ش��د 
به طوری که افراد با پالک بومی مناطق قرمز و نارنجی حق 
ورود به سایر شهرها را ندارند و پالک های غیربومی نیز حق 
ورود به این شهرها ندارند. نخعی از تاثیر محدودیت ها در 
کاهش مرگ و میرهای ناشی از ابتال به کووید 19، سخن 
به میان آورد و تصریح کرد: حدود 1۰ روز طول می کشد تا 
تاثیر محدودیت ها بر روند بیماری و در نتیجه میزان مرگ 

و میر ناشی از آن مشاهده شود.
این متخصص پزش��کی اجتماعی دانش��گاه علوم پزشکی 
کرمان بیان کرد: با توجه به س��رد شدن هوا و بسته شدن 
درب و پنجره ه��ا و همچنین افزایش تعداد افراد آلوده در 
جامعه، اعمال محدودیت ها باعث می شود که افراد تماس 
کمتری با یکدیگر داش��ته باشند و سرعت موتور محرکه 

انتقال ویروس در جامعه کمتر شود.
وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با ایس��نا درباره 
جهش ویروس در راس��وها با اشاره به اینکه جهش کرونا 
در راسوها هنوز ارزش علمی ندارد که بخواهیم نگران آن 
باش��یم و این در حد یک نظریه است، اظهار کرد: جهش 
در محیط انسانی باعث مسری تر شدن ویروس و در نتیجه 
ابتالی سنین پایین تر جامعه به این بیماری خواهد شد که 
اکنون به نظر می رسد این جهش انسانی در ویروس کرونا 

اتفاق افتاده است.مشاور ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان میزان سرایت پذیری ویروس کرونا را تقریبا 1.۵ تا 
۲ برابر آنفلوآنزا دانس��ت و در ادامه در پاسخ به این سوال 
که آیا برای خدمتدهی به ۲۰۰۰ بیمار کرونایی در استان 
کرمان با کمبود نیرو مواجه نخواهیم بود؟ بیان کرد: نیروی 
کادر درمانی دانش��گاه های علوم پزشکی محدود است و 
برای رس��یدگی بهتر به بیماران کرونا نیاز است بخشهای 
دیگر بیمارس��تانی را غیرفعال کنیم تا نیروهای آنها را در 

بخش های کرونایی فعالیت کنند.
نخعی با بیان اینکه حدود 3۰ درصد کادر بهداشت و درمان 
استان کرمان تا کنون به کروناویروس مبتال شده اند، اظهار 
کرد: در استان کرمان ۴9۷۵ تخت بیمارستانی داریم که 
تاکنون حدود 13۸۰ تخت بیمارستانی را بیماران کرونایی 

اشغال کرده اند.
وی درباره بیش��ترین عامل شیوع ویروس کرونا در سطح 
استان اش��اره و عنوان کرد: بیشترین علت شیوع کرونا از 
رفت و آمدهای خانگی اعم از؛ عروس��ی، ترحیم، مهمانی 
و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ازدحام های خارج 
از خانه مثل محیط بانک ها، داروخانه و ... می باشد و باید 
مدنظر داش��ت که هرجا ازدحام زیاد باشد احتمال ابتالی 

افراد به بیماری کووید نیز بیشتر خواهد شد.
این متخصص پزش��کی اجتماعی دانش��گاه علوم پزشکی 
کرمان درباره اخبار تاثیرپذیری واکسن شرکت های فایزر 
و مودرن��ا نیز گفت: اینکه این واکس��ن ها به تولید نهایی 
برسند، هنوز مشخص نیست اما تولیدکنندگان این شرکت 
های داروسازی حدس می زنند زمستان امسال یا بهار سال 

آینده بتوانند به تولید انبوه این واکسن دست پیدا کنند.

پیام مخاطبین طلوع
کارخانجات ارگ جدید

سالم خسته نباشید شرکت های ارگ رو یک مدت تعطیل کنید 
االن که کارشون کال شروع شده خیلی ها رعایت نمیکنند به فکر 

بقیه نیستند لطفا پیگیری کنید مسئولین یک فکری به حال ما بردارن 
ممنون میشیم ازتون

فرهنگ سازی 
س��الم وقتتون بخیر دیروز یکی از بس��تگان عزیزم رو بخاطر کرونا از 
دس��ت دادم بنده خدا مدتی بود از خونه بیرون نمیومد مگر درصورت 
ض��رورت اون وقت امروز وقتی داش��تم از خونه بیرون میومدم جلوی 
دفتر خانه ازدواج حدود شصت هفتاد نفر بخاطر عقد بستگانشون جمع 
شده بودند بدون هیچگونه ماسک و فاصله ... دلم به درد اومده از این 
میزان بی توجه��ی و بی فکری آدمایی که وج��ود دارد، لطفا رعایت 

کنید همشهریان 

ستاد کرونا
 سالم وقت بخیر در مورد کرونا و باشگاههای بدنسازی و آرایشگاه های 
زنانه و کافه ها میخواستم بگم با اینکه میگن تعطیل کنن اما اونا متاسفانه 
یواش��کی مراجعین به داخ��ل میبرن و در س��ریع از داخل میبندن لطفا 

رسیدگی کنید

راهنمایی و رانندگی
س��الم چرا باید اینقد ماش��ین های بی پالک )حتی بدون هیچ نوشته و 
پالکی هیچ جای ماش��ین( در سطح ش��هر راحت تردد کنند؟ اینا اگر 
بزنن به یک نفر یا به ماش��ینی بزنن فرار کنن کی میتونه پیگیر ماشینی 

بشه که پالک و نشونی نداره؟ خواهش میکنم مسئولین پیگیری کنند

آب آشامیدنی - نگین کویر
مدتهاس��ت که قول آب رس��انی به روستای شمس آباد از توابع بخش 
نگین کویر به مردم روستا داده شده است وحتی چاله هایی کنده شده 
است ولی کاردیگری انجام نمی گیرد آبی که هم اکنون مردم مصرف 
مینمایند کامال غیربهداش��تی بوده بطوریکه مش��کالت زیادی از نظر 
سالمتی برای مردم روس��تا به وجود آمده از فرماندار محترم شهرستان 
فهرج وبخش��دار محترم نگین کویر تقاضا داریم به مس��ئولیت قانونی 

خویش عمل نموده وبا پیگیری خداپسندانه دل مردم را شاد نمایند 
شورای اسالمی روستای شمس آباد پرویز شیهکی

سردخانه ها
 س��الم و درود با وج��ود اینکه تمامی اصناف دربازار در این ش��رایط 
س��خت محدودیت دارن��د و تعطیل هس��تند ولی مس��والن محترم از 
سردخانه ها وسالن های بسته بندی غافل هستند ایا بیماری به طرف انها 

نمی رود خواهش میکنم رسیدگی کنید 

کرونا
سالم شما لطف کنید به #فرمانداری اطالع رسانی کنید که لطف کنند 
یک س��ری به اداره #پست و ش��رکت #نفت بزنن ببینن چه خبره که 
مردم بخاطر یک بش��که نفت که حقشون هست که تو سرمای زمستان 
گاز ن��دارن بگیرن چقدر ش��لوغه بعد توقع دارین آم��ار کرونا باال نره 
امسال هم مثل سالهای دیگه از روی کپنهای قبلی نفت به مردم میدادن 
اینقدر هم شلوغش نمیکردن یک سری امارها که زیاد میشه مربوط به 

دستگاههای دولتی هست که مردم را سر میدوونن.

خبر

اس��تاندار کرمان با اشاره به اینکه در جلسات باید اعضای 
اصلی حضور داش��ته باش��ند و ماموریت ه��ا و مرخصی 
مدیران با هماهنگی معاون مربوطه استانداری باشد، گفت: 
درخواس��ت ما این است مدیران س��اختار اداری را جدی 

بگیرند و ما به شدت بر این مسئله تاکید داریم.

"عل��ی زینی وند" ظهر 2۷ آبان ماه در جلس��ه س��تاد تنظیم 
ب��ازار اس��تان کرمان با اش��اره به فوریت تش��کیل جلس��ه و 
شرایط کرونائی کشور اظهار کرد: باید تالش کنیم ورودی 

بیمارستان ها کم و پیک مبتالیان به کرونا را کنترل کنیم.
وی افزود: استان کرمان به گونه ای است که دوره پیک کرونا 
در آن طوالنی ش��ده به دلیل اینکه اقلیم و آب و هوا متفاوت 
است و احتماال دوره درگیری ما با کرونا بیشتر خواهد بود و 
کار سخت تر است و این موضوع مهمی است و همه دستگاه 

ها باید پای کار بیایند.
زینی وند تصریح کرد: کار با س��تاد و دستگاه خاصی جمع 
نمی ش��ود و هر وظیفه ای که س��تاد به عهده دستگاه ها می 
گ��ذارد باید وظیفه را انجام بدهند و اکن��ون بار اضافه ای به 
همه کش��ور، دولت و دس��تگاه ها تحمیل شده و باید این بار 

توزیع شود.
وی بیان کرد: مس��ئله ای که هم کرونا و هم تحریم ها روی 
آن تاثیر گذاش��ته، معیشت مردم است و مهم ترین جایی که 
باید تصمیم بگیریم و فشار را روی مردم کاهش بدهیم، جلسه 

تنظیم بازار است.
در جلسات باید اعضای اصلی حضور داشته باشند

اس��تاندار کرمان با اش��اره به اینکه در جلس��ات باید اعضای 
اصلی حضور داشته باشند و ماموریت ها و مرخصی مدیران با 
هماهنگی معاون مربوطه استانداری باشد، گفت: درخواست 
ما این اس��ت مدیران س��اختار اداری را جدی بگیرند و ما به 

شدت بر این مسئله تاکید داریم.
وی در ادامه افزود: بخشی از گرانی در کشور تحمیلی است و 
مردم این را می پذیرند، وقتی مردم احساس رهاشدگی بکنند 
و گرانفروش��ی های ناعادالنه در کنار این گرانی تحمیلی به 

آنها تحمیل شود، عصبانی می شوند و حق هم دارند.
زینی وند با بیان اینکه درخواست ما از فرمانده سپاه این است 
بس��یج سازماندهی شده در بازرس��ی ها پای کار بیاید و بازار 
باید س��ایه نظارتی را حس کند، اف��زود: ابزار ما برای کنترل 
گرانفروشی نظارت است و باید ابزار کار در اختیار بازرسان 

آنها قرار بگیرد.
وی خطاب به ناظران بیان کرد: جاهائی که محرز است افرادی 
در شرایط سخت معیشتی مردم در احتکار و گرانفروشی اقدام 
و سودجویی می کنند، رحم نکنید و برای آنها حکم صادر و 
رسانه ای کنید تا مردم بدانند که با این اقدام بقیه خودشان را 

جمع و جور می کنند.
اس��تاندار کرمان گفت: باید در همه شهرستان ها به شدت با 
س��ودجویان مقابله کنیم و نمود آن برای مردم وجود داش��ته 
باش��د و کار باید با سرعت پیگیری ش��ود؛ اینکه مردم سایه 
نظارت و در کنارش��ان بودن را حس کنن��د، روحیه آنها نیز 

تعدیل می شود.
غافلگیری از هیچ کدام از ماها پذیرفته نیست

وی در ادام��ه اظهار کرد: حمل و نق��ل بحث مهم و یکی از 
کانون های حساس در وضعیت کنونی است و باید مدیریت 
ش��ود تا دچار مشکل نشویم. غافلگیری از هیچ کدام از ماها 

پذیرفته نیست.
زینی وند تصریح کرد: اصل رفاه مردم است و باید کارهای 
مربوط به تنظیم بازار با جدیت و مکرر پیگیری شود و استان 
ها نباید برای حل مش��کل استان خودش��ان بقیه را با مشکل 

مواجه کنند؛ همه با هم هستیم.
وی بیان کرد: بحث تنظیم بازار خیلی مهم است و به هیچ وجه 
نباید رها شود و بازرسی ها باید تشکیل شود و مسائل مختلف 
تحلیل، علت یابی و مشکالت رفع شود و به عنوان مثال نباید 
بیشترین شکایات را در میوه و سبزی داشته باشیم در حالی که 

استان کرمان خودش تولیدکننده است.
استاندار کرمان گفت: باید همه پای کار بیایند و از گزارشات 
مردمی استفاده کنید و تاکید می کنم کرونا، بازار و معیشت 

اولویت ماست و باید به آن توجه کرد.
شاکله بدنه مدیریت استان خوب است

وی با اش��اره به اینکه فرمان��داران خیلی جدی به تنظیم بازار 
ورود و گزارش��ات تنظیم بازار را به ما بدهند، تاکید کرد: با 
همه سختی ها و شرایطی که وجود دارد، شخصا معتقدم اگر 
ما مدیران با همه امکانات و توان پای کار باش��یم، مشکالت 
خیلی کمتر از این خواهد بود و یک کم مردانگی و جنبیدن 

می خواهد.
زینی وند با بیان اینکه از مدیری نشنوم که سال پایانی دولت 
است، تصریح کرد: هر روز که هستیم باید کار کنیم و پایان 
دول��ت و بی انگیزگی به هیچ وجه قابل قبول نیس��ت؛ امروز 
قدرت و امضاء داریم کار انجام می دهیم و فردا اگر نبودیم، 

تکلیفی بر ما وارد نیست.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ما کار م��ی خواهیم و مدی��ران باید 
خودش��ان را برای کار و بازدید آماده کنند، بیان کرد: شاکله 
بدنه مدیریت استان خوب است و استان کرمان ظرفیت های 
خوبی دارد و انشاءاهلل موفق باشیم و بتوانیم با هم دوره خوبی 

را در خدمت مردم سپری کنیم.

نشنوم مدیری از سال پایانی دولت بگوید/
کرونا، بازار و معیشت اولویت استاندار کرمان

هشدار جدی استاندار کرمان به مدیران استانی:

دکتر علی زینی وند استاندارکرمان در سفر به بم عنوان کرد:

ارگ بم،  جزئی از هویت فرهنگی هر ایرانی است

»رفت و آمدهای خانگی« در صدر علل شیوع کرونا  در استان کرمان

برگزاری لیگ فوتبال
 ریسک بزرگی است

»مرضیه جعفری« روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در 
نقل و انتقاالت تیم ها بازیکنان خوبی را جذب کردند که در افزایش 
کیفیت لیگ برتر تاثیرگذار است و سطح کیفی بازی فوتبالیست ها 
هم باال می رود. هرچند در فصل گذشته بازیکنان خوب و تکنیکی 
بیشتر در یک، دو یا سه تیم جمع شده بودند اما در این فصل شاهد 
هس��تیم که بازیکنان بسیار خوبی جذب تیم های وچان کردستان 
و حتی شهرداری سیرجان شدند و این تیم ها بسیاری از بازیکنان 

قبلی خود را حفظ کردند.

وی ادامه داد: در این فصل پنج یا ۶ تیم مدعی قهرمانی هستند.  هر 
تیمی که بیشتر تالش کند و بهترین استفاده را از موقعیت ها داشته 

باشد، قطعا این جایگاه را بدست می آورد.
س��رمربی تیم ش��هرداری بم با بیان اینکه موافق برگزاری مرحله 
پلی آف نیس��تم، گفت: مرحله حذفی قهرمان اصلی را مش��خص 
نمی کن��د. حال که به خاطر کرونا مس��ابقات لیگ برتر در ۲ گروه 
برگزار می شود حداقل ۴ تیم راه یافته به مرحله بعد باید در انتها به 

صورت دوره ای بازی کنند تا قهرمان واقعی مشخص شود.
وی با اش��اره اینکه موافق برگزاری لیگ به صورت گروهی نیست، 
خاطرنش��ان ک��رد: به خاطر کرونا مجبور ش��دیم تا این ش��یوه را 
بپذیریم. اکنون سالمت بازیکنان خیلی اهمیت دارد. شرایط بسیار 
سخت شده و برگزاری لیگ برتر در این برهه حساس ریسک بزرگی 
است. تیم ها باید پروتکل های بهداشتی را به بهترین شکل رعایت 

کنند تا سالمت بازیکنان به خطر نیفتد.
جعفری درخصوص گروهی که در آن قرار دارد، یادآور ش��د: گروه 
الف بس��یار سخت تر از گروه ب است زیرا تیم های مدعی بیشتری 
در آن حضور دارند. ذوب آهن  و سپاهان در این فصل خوب بسته 
ش��ده اند. همچنین تیم هیات فوتبال البرز یکدست و ملی پوشان 

جوانی را جذب کرده و دروازه بان خوبی دارد.

سرمربی تیم فوتبال زنان بم:
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اعتبار نرسد شرق کرمان خفه می شود| اعتباری برای مالچ پاشی نداریم
 پلیس راهور می تواند به برخی 

خودروها اجازۀ تردد بدهد 

به گفته مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان از ۱5 هزار و 5۰۰ هکتاری که 
باید در ش��رق استان مالچ پاشی می ش��د فقط ۶ هزار هکتار انجام شده و این در 
حالی است که در بودجه ۹۹ اعتباری برای مالچ پاشی در نظر گرفته نشده است.

ری��گان هوا ندارد. خبری که بارها در مقاطع زمانی مختلف ش��نیده می ش��ود. 
زندگی برای مردمان س��رزمین ریگ و بیابان سال هاس��ت با سختی می گذرد. 
هجوم ش��ن های روان در شرق استان کرمان در اکثر روزهای سال پدیده غالب 

این منطقه است.
به گفته دبیر س��تاد ملی مقابله ب��ا گرد  و غبار وضعیت گ��رد و غبار در ریگان 
ازخوزس��تان هم بدتر است اما به دلیل عدم مطالبه گری در این منطقه کمتر در 

رسانه ها مطرح شده  است.
مسئوالن می گویند کارهای زیادی در این سال های انجام شده اما آنچه امروز 

به چشم می خورد تصاویر تکراری شهرهای غبارآلود شرق کرمان است.
بر اس��اس آمار مدیرکل منابع طبیعی ش��مال استان، کرمان با ۶.2 میلیون هکتار 
اراض��ی بیابانی 2۰ درصد بیابان های کش��ور را دارد. از ای��ن میزان حدود ۴.5 
میلیون هکتار مناطق تحت تاثیر فرس��ایش بادی اس��ت. در شمال استان کرمان 
بر اس��اس آخرین بررسی ها از ۱۶ شهرس��تان ۱۳ شهرستان بیابانی یا در معرض 

بیابانی شدن هستند.
مهدی رجبی زاده می گوید: در این ۱۳ شهرس��تان 2۸ کانون بحرانی حساس به 

فرسایش بادی به مساحت یک میلیون و 2۰۰ هزار هکتار وجود دارد.
 ۶۳ درصد مساحت شهرستان های شرق استان بیابانی است

مدیرکل منابع طبیعی ش��مال اس��تان کرمان با بیان این که در فعالیت های منابع 
طبیعی مرزهای سیاسی مالک نیست به »کرمان نو« گفت: در شرق استان چهار 
شهرس��تان بم ، نرماش��یر، فهرج و ریگان در مجموع  2.۱ میلیون هکتار وسعت 

دارند. ۶۳ درصد مساحت این شهرستان ها بیابانی است.
رجبی زاده بخش عمده علت گرد و غبار در ش��رق استان را عوامل جغرافیایی 
بیان کرده و توضیح داد: شهرس��تان های شرق استان در مجاورت لوت جنوبی 

قرار دارند. که 2 تا 2.5 میلیون هکتار مساحت دارد.
او ادامه داد: شهرس��تان ریگان ۸5۰ هزار هکتار مساحت دارد. ۴2۰ هزار هکتار 
یعنی 55 درصد آن عرصه های بیابانی اس��ت. همچنی��ن از کانون های بحرانی 
حس��اس به فرس��ایش بادی، 5۶۱ هزار هکتار یعنی ۴۸ درصد در ش��رق استان 
اس��ت. از این میزان ۱۷۰ هزار هکتار در ریگان ق��رار دارد؛ یعنی ۳۰ درصد از 

منطقه شرق استان.

او اف��زود: از نظر طبیعی وزش باد در ری��گان از دو جبهه تاثیر می پذیرد. یکی 
جبهه شمالی شامل بادهای موسمی سیستان و دیگری بادهای جنوبی از کوه های 
جبالبارز. دو زمان در طول سال باد این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. بادی 

که موجب ایجاد گرد و غبار می شود.

سد نساء عرصه های منابع طبیعی را با مشکل مواجه کرد
مدیرکل منابع طبیعی ش��مال اس��تان کرمان ادامه داد: تا ۶۰ س��ال پیش منطقه 
تعادل اکولوژیکی داشته است. به دلیل این که این شهرستان ها در پایین دست 
کوه های جبالبارز قرار می گرفتند. جریان های سیالبی باعث ایجاد پوشش های 

گیاهی می  شد.
رجب��ی افزود: به م��رور زمان میزان رطوبت کاهش یافت��ه و باعث از بین رفتن 
پوش��ش گیاهی ش��د.  وزش باد و حرکت شن های روان تپه های ماسه را ایجاد 
کرد. او عنوان کرد: در دو دهه اخیر دالیل مختلفی مانند بهره برداری نامناسب 
از آب های زیرزمینی و توس��عه نامتوازن کش��اورزی و احداث س��د نس��اء در 

افزایش گردوغبار منطقه تاثیر گذاشته است.
رجبی گفت: قبل از احداث س��د نس��اء سیالب های کوهستان در دشت پخش 
و پوشش گیاهی تامین می ش��د. ادامه این روند در دراز مدت باعث فقیر شدن 

پوشش گیاهی شده و برای آینده خطرناک است.
مدیرکل منابع طبیعی ش��مال استان کرمان گرد و غبار بادهای موسمی سیستان 
که به دلیل خش��ک شدن هامون ایجاد می ش��ود را یکی دیگر از عوامل تاثیر 

گذار بر شرق استان بیان کرد.
او با بیان که هیچ زمان نمی توان ادعا کرد در منطقه شرق استان طوفانی نباشد 
گفت: در بخش مقابله با بیابان زایی محافظت از کانون های بحرانی مورد توجه 
اس��ت. جنگل کاری ، مالچ پاش��ی و مدیریت روان آب ها  و تله های رسوبی 
انجام می شود. تا اهالی این مناطق کم تر تحت تاثیر گردو غبار باشند. هر چند 
در ۱۰ تا ۱5 سال اخیر علی رغم  انجام این کار ها باز هم طوفان شن وجود دارد.

 در بودجه ۹۹ اعتباری برای مالچ پاشی نیست
مدیرکل منابع طبیعی ش��مال استان کرمان در زمینه کارهای انجام شده در سال 
های اخیر گفت: در سال ۹5 طرح جامع مقابله با فرسایش بادی در شرق استان 
آغاز ش��د. بر اساس مطالعات و برآورد هزینه قرار ش��د ۶۰۰ میلیارد تومان در 
دوره ۱۰ س��اله برای ایجاد امنیت نسبی انجام شود. متاس��فانه اعتبارات به طور 

کامل تامین نشد.
رجبی زاده در زمینه مالچ پاش��ی که خواس��ته مهم مردم منطقه است افزود: در 
مطالعات انجام شده ۱5 هزار و 5۰۰ هکتار مالچ پاشی باید در شرق استان انجام 
شود. در سه سال گذشته تقریبا ۶هزار هکتار انجام شده. و ۹ هزار هکتار دیگر 
باقی مانده است. او افزود: این در شرایطی است که در بودجه ۹۹ اعتباری برای 

مالچ پاشی در نظر گرفته نشده است.
مدیرکل منابع طبیعی ش��مال اس��تان کرمان گفت: تنها اطمینانی که می شود به 
مردم داد این است که اگر اعتبارات این بخش به طور کامل تامین شود در دوره 

5 تا ۶ ساله می توان این ۴ شهرستان را مدیریت کرد.
رجبی زاده افزود: بحث مهم دیگری که در دنیا وجود دارد توجه ویژه به جوامع 
محلی اس��ت. در این زمینه پروژه مش��ترکی با س��ازمان خواربار و کشاورزی 
س��ازمان ملل متحد که ب��ا محوریت تش��کیل جوامع محل��ی و صندوق های 

روستایی و همکاری های بین بخشی است در حال انجام است.
او ادام��ه داد: ایجاد اش��تغال، تثبیت ش��غل و باال ب��ردن درآمد موجب کاهش 
مهاجرت و همکاری برای فعالیت های بیابان زدایی می شود. که در همین زمینه 
دبس��تانی در روستای درزی به نام دبستان طبیعت س��اخته شده تا از محاجرت 

کاسته شود.
رجبی گفت: امیدواریم با مشارکت مردم و تامین اعتبارات دولتی بتوان محیط 

امنی برای مردم ایجاد کرد.

در حالی که وزیر بهداشت گفته طرح محدودیت های آذرماهی که از امروز 
ش��نبه شروع شده، آخرین فرصت برای مهار بیماری کرونا در کشور است و 
مردم هم امیدوارند با تحمل این دوره، بتوانند در آینده ای نزدیک، بازگشایی 
ایمنی را تجربه کنند؛ ستاد مدیریت کرونا، در جلسه ی امروز خود، مواردی را 

برای ترددها استثنا کرده است.
بنا به گفته ی معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار کرمان، در ورودی 
ش��هرهایی که ورود پالک غیربومی به آن ممنوع اس��ت، پلیس می تواند به  
مواردی که ج��زو »ماموریت های ضروری« قلمداد می ش��ود، اجازه ی عبور 
بدهد. بصیری همچنین با اش��اره ب��ه مجاز بودن فعالیت مطب پزش��کان در 
ش��هرهای قرمز حتی بعد از ساعت ۹ ش��ب گفت که در این خصوص، باید 
با هماهنگی فرمانداری ها اقدام ش��ود تا برای پزشکان و بیماران مشکلی پیش 
نیای��د. به گفته ی وی، جزیی��ات حمایت هایی که از مش��اغل و خانواده های 
آسیب دیده قرار است انجام ش��ود و وام یک میلیون تومانی و پرداخت ۱۰۰ 

هزار تومان به هر عضو خانواده جزو آن است هنوز مشخص نشده است.
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، محمدصادق بصیری، شنبه اول آذرماه، با 
بیان اینکه درباره ی ارزیابی طرح هوشمند محدودیت ها که امروز آغاز شده 
است، مباحثی در جلسه ی ستاد کرونا مطرح شد، افزود: »سواالت و انتظاراتی 
که مردم دارند مورد بررس��ی قرار گرفت و قرار شد در برنامه های صداوسیما 
پاس��خ آن داده  شود«.وی ادامه داد: »ابهاماتی نیز درباره ی ترددها وجود دارد، 
قرار بر این ش��د در ورودی های ش��هرهایی که پالک غیربومی را نمی توانند 
بپذیرند چنانچه ماموریت های ضروری وجود دارد خود پلیس راهور تصمیم 
بگیرد و اجازه ی ورود بدهد«. وی افزود: »همچنین، در مورد ترددهای ش��بانه 
که در ش��هرهای قرمز از ۹ ش��ب تا ۴ صبح ممنوع می شود جریمه ها تسلیمی 

نیست بلکه از طریق ثبت پالک و سامانه به رانندگان اطالع داده می شود«.
وی با بیان اینکه موارد ضروری هم که برای مردم امکان اس��تفاده از وس��ایل 
عمومی میسر نیست، قرار ش��د که فرمانداری ها تصمیم بگیرند، اظهار کرد: 
»یکی دیگر از مصوبات جلس��ه ی امروز مربوط به مسائل اقتصادی و حمایتی 
است که خانوارهای آسیب دیده و هم اصناف بسته ی حمایتی دریافت کنند«.

وی بیان کرد: »این تصمیم، به صورت کش��وری است و قرار است تسهیالت 
ی��ک میلیون تومانی و کمک های بالعوض برای ه��ر فرد خانوار به اندازه ی 
صد هزار تومان به مدت چهارماه پرداخت شود. چون هنوز جزییات آن ابالغ 

نشده، در حد همین می توانم عرض کنم و هرزمان ابالغ شد، اجرا می شود«.

 معاون استاندار کرمان: نگرانی رجبی زاده مدیرکل منابع طبیعی شمال کرمان از بحران گردوغبار در شرق استان

سیاست زدگی مانع از توسعه یافتگی کرمان است
محمد جواد فدایی یکش��نبه )25 آبان( در ش��ورای اداری استان 
و مراس��م تودیع خود با تش��کر از بخش ه��ای مختلف دولتی و 
خصوص��ی، مردم و همه کس��انی که در این م��دت با مدیریت 
استان همکاری و همراهی داشتند، گفت: بابت همه کم و کاستی 
های��ی که ص��ورت گرفته و قصوری که در کارها ایجاد ش��ده، 

عذرخواهی می کنم و امیدوارم من را ببخشند.

 اس��تاندار س��ابق کرمان در ادامه بیان کرد: بنده در جلس��ه معارفه خود اعالم 
کردم قائل به اصالت اس��تدالل هستم و هیچ نظر و مطلبی را بدون استدالل و 
بدون اینکه قانع شوم، نمی پذیرم و با قاطعیت اعالم می کنم که به این وعده 
عمل کردم و هیچ نظر و تصمیمی را بدون اینکه قانع ش��وم نپذیرفتم و نتیجه 
این ش��د که تعامل خوبی در استان با همه ارکان مدیریت، جامعه، گروه های 
سیاسی و مدیران برقرار شد و طبیعی است که برخی به نظرشان عمل نشود و 

قانع نباشند و دلخور باشند.
 وی افزود: از همه کس��انی که می خواهند عملکرد اس��تان را در این 2 س��ال 
ارزیابی کنند، درخواست دارم استدالل انجام شدن یا نشدن کار را سوال کنند 
و اگر قانع نشدند، نظر خود را بیان کنند که اینگونه نقد منصفانه تر خواهد بود.

 فدایی ادامه داد: وعده دیگر من در جلسه معارفه خود، افزایش کارایی سیستم 
اداری بود که در این راستا عرض کردم ابزار ما برای توسعه و حل مشکالت 
مردم، سیس��تم اداری است و اگر سیس��تم اداری کارایی الزم را نداشته باشد، 

نمی توانیم موفق باشیم.
وی اظهار کرد: اولین اقدام در این راس��تا، تکیه ب��ر دولت الکترونیک بود و 
معتقد هستم تا زمانی دولت الکترونیک به طور کامل و جامع اجرا نشود، نمی 
توانیم سیس��تم اداری کارایی داشته باشیم و از دستگاه هایی که در این زمینه 
فعالیت داش��تند تش��کر می کنم که یکی از آن ها ش��رکت توزیع برق است 
که در حال حاضر همه مش��ترکین ش��رکت توزیع برق ه��ر گونه خدمات را 

بخواهند، می توانند از طریق سیستم و بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.
اس��تاندار س��ابق کرمان با بیان اینکه مستند س��ازی ارجاعات به ادارات برای 
پیگی��ری، ارزیابی و تحلیل، اقدام دیگر بنده در زمینه کارایی سیس��تم اداری 
بود، خاطر نشان کرد: همه مکاتبات با دستگاه ها مستند شد و صورت جلسات 
را خودم می نوش��تم تا قابل پیگیری و ارزیابی باش��د و در این 2 س��ال حدود 
۶۴۱ صورت جلس��ه را شخصاً نوشته ام که مبنای ارزیابی عملکرد و پیشرفت 

امور اس��تان بود. وی با اشاره به اینکه اقدام دیگر استقرار سیستم پیگیری بود 
که بعضی از کارهایی که الزم بود بعد از ارجاع به دستگاه اجرایی توسط این 
سیستم ردیابی را انجام می داد، گفت: در این پیگیری ها موانع و دالیل تأخیر 
مش��خص می ش��د و در این زمینه ۸۳2 مورد پیگیری و بعضی ها کاماًل انجام 
شده و آخرین مورد ارجاعی که در مدت ۸ ماه و 2۶ روز با ۱۹ بار ارجاع حل 

نشده و در نهایت تصمیم الزم گرفته شد.
فدایی اظهار کرد: اقدام دیگر بنده در راس��تای کارایی سیستم اداری این بود 
که عملکرد ادارات را براس��اس شاخص های کمی ارزیابی شد و در ایتدای 
س��ال شاخص هایی برای مدیران فرستادیم و از آن ها خواستیم عملکرد خود 
را ارس��ال کنند؛ به عنوان مثال نوس��ازی مدارس استان در سال ۹۶، تعداد 5۶ 
کالس جدید، در س��ال ۹۷ تعداد 2۶۷ کالس جدید و در سال ۹۸ تعداد ۳2۸ 
کالس جدید س��اخته و در سال ۹۹ پیش بینی کرده که هزار کالس بسازد و 

این کارا شدن سیستم اداری است.
وی ادام��ه داد: ما در مس��ائل اجرایی چند نکته را مورد توجه داش��تیم؛ یکی 
تالش برای اتمام طرح های نیمه تمام و بهره برداری آنها که امس��ال ۳۰ هزار 
میلی��ارد تومان پروژه بخش خصوصی برای افتتاح و بهره برداری داریم که  ۴ 
هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه توسط رئیس جمهور افتتاح شد و عالوه 
بر آن خط انتقال آب با ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان س��رمایه گذاری افتتاح 
ش��د که ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب به استان های هرمزگان، کرمان و یزد را 

انتقال می دهد.
اس��تاندار سابق کرمان با بیان اینکه امس��ال در هفته دولت ۳ برابر سال گذشته 
به لحاظ حجم ریالی و سرمایه گذاری پروژه ها افتتاحیه داشتیم؛ افزود: سعی 
کردیم طرح های جدید را شروع کنیم و به عنوان مثال در شرکت های تابعه 
گل گهر امس��ال ۱۱ پروژه با ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در تولید 

آهن اسفنجی، فوالد، کنسانتره، کالف فوالدی و ... آغاز شده و می شود.
فدایی اظهار کرد: احداث ش��هر نوآوری در کرمان، راه اندازی موزه کرمان 
شناسی، انتقال آب از دریای عمان به جنوب استان، ادامه سیل بند خرم، ایجاد 
مرز هوایی جیرفت و تأمین بخشی از آب شهر کرمان از طریق خط انتقال آب 
خلیج فارس و ... از برنامه های مهم دیگری هس��ت که در 2 س��ال اخیر دنبال 

شده است.
 استاندار س��ابق کرمان ادامه داد: یکی از اولویت های بنده حمایت از توسعه 
با تکیه بر توس��عه متوازن بود و ما از هر س��رمایه گذاری اس��تقبال کردیم و با 
اس��تقرار پنجره واحد س��رمایه گذاری روند صدور مجوزها را تسریع کردیم 

هرچند ایده آل نبود و به آنچه که می خواستیم نرسیدیم.
وی خاطر نشان کرد: از شرکت های بزرگ صنعتی معدنی استان خواستیم که 
برای توسعه متوازن در مناطق محروم سرمایه گذاری کنند که این کار شروع 
ش��د و ایجاد اشتغال از موضوعات مهم بود که در اشتغال خرد، خانگی، خود 
اش��تغالی، اشتغال روستایی و عش��ایری و فعال کردن و راه اندازی واحدهای 

تولیدی صنعتی میانی اقدامات خیلی خوبی صورت گرفت.
فدایی گفت: در بحث رفع فقر و محرومیت، مصوبه س��اخت ۱۰ هزار واحد 
مسکونی برای افراد محروم را در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه را گرفتیم 
که در س��ال ۹۸، ۶ هزار واحد آن افتتاح ش��د و مابقی در دست اجرا است و 

امیدواریم به زودی تمام شوند.
  وی در خصوص موانع و مشکالت توسعه در استان کرمان، بیان کرد: به نظر 
بنده یک مورد عدم اعتقاد یکس��ان به توس��عه است و همه به مفاهیم و اصول 
توسعه اعتقاد و باور یکسان نداریم و این نیاز به جلسات زیادی دارد که به یک 
دیدگاه برسیم. استاندار سابق کرمان افزود: مورد دیگر سیاست زدگی استان 

اس��ت و به این دلیل که اس��تان کرمان خیلی اوقات در مسائل سیاسی به طور 
نامناس��ب غرق می شود، نتوانسته توسعه را آنگونه که باید دنبال کند و مورد 
دیگر مشکالت فرهنگی است که شورای فرهنگی عمومی در این زمینه کار 

می کند و امیدواریم اتفاقات خوبی بیفتد.
وی در خصوص اس��تعفای خود گفت: بنده ش��خصاً قص��د و برنامه ای برای 
استعفا نداشتم و معتقد بودم علیرغم همه شرایط، مشکالت و گرفتاری ها باید 
تا پای��ان دولت بمانیم تا حداقل پروژه های نیمه تمام را بهره برداری کنیم اما 
ش��رایطی پیش آمد که مصلحت در این دیده شد که بنده استعفا دهم و بنده 
استعفا دادم و چون حدود 2 ماه این مسئله معطل بود، خود اصرار کردم که این 

موضوع به پایان برسد و نهایتاً با استعفای بنده موافقت شد.
 فدایی ادامه داد: از نمایندگان مردم استان صمیمانه تشکر می کنم و با آن ها 
تعامل خوبی داشتیم و جلسات خوبی برگزار کرده و تصمیمات خوبی گرفته 
شد و از مدیران استان خواهش می کنم که با استاندار جدید همکاری جدی 

داشته و به توسعه استان فکر کنند.

 استاندار سابق کرمان: 
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از ابتدای شیوع کرونا تا تاریخ ۲۲ آبان ۲۴۱۵ مبتال به کرونا در شرق استان کرمان

طل�وع بم - س�عید اف�روغ: صبح ام��روز 2۷ آبان نشس��ت خبری دکتر 
اویس��ی رئیس دانش��گاه علوم پزشکی بم، دکتر رئیس��ی معاون درمان، دکتر 
نصری معاون بهداش��تی و دکتر رجایی معاون توس��عه و برنامه ریزی دانشگاه 
در خصوص ش��یوع کرونا و موضوعات مربوطه در سالن اجتماعات دانشگاه 

برگزار شد.

دکتر مازیار اویس��ی در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه شهرس��تان بم در 
خصوص آخرین آمار کرونا در حوزه ش��رق اس��تان کرمان گفت: از شروع 
بیم��اری تا تاری��خ 22 آبان ماه ۹۹،  2۴۱5 نفر مبتال قطعی به کرونا در ش��رق 
استان داش��تیم، که ۴۳۶ نفر آنها در حال درمان، ۱۸۹5نفر بهبود یافته ،۸۴ نفر 

هم فوتی داشته ایم
وی افزود: از این تعداد ۱۷۳2 نفر در بم، 225 نفر در ریگان، ۱۸۶نفر در فهرج، 
2۶۰ نفر در نرماشیر و ۱2 نفر هم در سایر مناطق حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
بم می باش��ند. وی افزود: بیش��ترین مبتال از نظر گروه سنی افراد بین 2۶ تا ۳5 
سال هس��تند و در ادامه گفت: تعداد مبتالیان از لحاظ تفکیک گروه سنی به 

این شرح است:
۴  نفر کمتر از پنج س��ال، ۳2 نفر بین) ۶ تا ۱5( س��ال، 2۸۸ نفر بین) ۱۶ تا 25 ( 
سال ۸۷۱ نفر به این گروه سنی) 2۶ تا ۳5 ( سال، 5۱۰نفر بین) ۳۶ تا ۴5 ( سال

2۸۹نفر در گروه های سنی بین ۴۶ تا 55 سال، ۱۹۶ نفر بین) 5۶ تا ۶5 ( سال
و 225 نفر هم باالتر از ۶5 سال هستند.

وی همچنی��ن گف��ت: 55درصد از بیماران مبتال به کرون��ا مردان و ۴5درصد 
دیگر زنان می باش��ند؛ وی در خصوص روند ابت��ال افراد به کوئید ۱۹ در کل 
مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم به تفکیک ماه از شروع بیماری 
ت��ا تاریخ 22 آب��ان گفت: در اس��فندماه ۸ نفر، در فروردین م��اه 2۰ نفر، در 
اردیبهش��ت ماه ۷۴ نفر، در خرداد ماه ۱5۹ نف��ر، در تیرماه ۴۶۹ نفر، در مرداد 
ماه 5۹۰ نفر، در شهریورماه 2۷۶ نفر و تا ۱۶ مهرماه 2۴۶نفر و تا 22 آبان 5۷۳ 

نفر است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی در ادامه نشست خبری به پاسخ سوال خبرنگاران 
پرداخت.

ب�ه نظ�ر ش�ما و از دی�دگاه رئیس دانش�گاه علوم پزش�کی بم چه 
عواملی باعث روند صعودی ش�یوع کرونا در منطقه ش�رق استان 

شده است؟
دکتر اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در پاسخ به این سوال گفت: اول 
اینکه با توجه به فصلی که در آن هستیم اینگونه بیماریها شیوع بیشتری قاعدتا 
پی��دا میکنند و از طرفی این ویروس ۱۰ برابر حدودا جهش داش��ته که باعث 
شیوع بیشتر نیز میشود و همچنین اجتماعات و عدم رعایت فاصله اجتماعی هم 
جز موارد مهم اس��ت، و یکی از عوامل مهم دیگر این اس��ت که چهار منطقه 

اطراف منطقه ما در پیک هستند و این مساله در منطقه ما تاثیر گذار است.
س�ناریو دانش�گاه علوم پزش�کی بم در خصوص وضعیت بحرانی 

شیوع کرونا چیست؟
دکتر اویس��ی گفت: ما تمام ت��الش خود را انجام میدهیم تا در این ش��رایط 
قرارنگیری��م ام��ا در صورتی که در ش��رایط بحرانی ق��رار بگیریم از ظرفیت 
بیمارس��تان افالطونیان، هالل احمر و سپاه نیز اس��تفاده خواهیم کرد؛ وی نیز 
گفت: در وضعیت خیلی بحرانی کل ظرفیت بیمارس��تان پاستور را به بیماران 

کرونایی اختصاص خواهیم داد.
آیا س�همیه تس�ت ه�ای 20 دقیق�ه ای به دانش�گاه تخصیص یافته 

است؟
دکتر اویس��ی در پاسخ گفت: تس��ت رپید یا همان 2۰ دقیقه ای هنوز تحویل 
دانشگاه نشده است و با صحبتی که بامعاون وزیر داشتیم قرار شد این تست ها 

به زودی به دانشگاه ها تحویل گردد.
چه زمانی مردم باید به مراکز 1۶ ساعته مراجعه کنند و این مراکز 

چه تجهیزاتی دارند؟
دکترش��یرین نصری معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی بم در خصوص 
حوزه فعالیت مراکز۱۶ ساعت گفت: از مردم درخواست داریم که به محض 
عالمت دار ش��دن به نزدیکترین مرکز درمانی ۱۶ ساعته مراجعه کنند چرا که 
عالئم کرونا مش��ابه با س��رماخوردگی می باش��د و تاکیید میکنم مردم عالئم 
س��رماخوردگی را بیماری کرونا تلقی کنند مگر اینکه خالف آن ثابت شود، 
ایش��ان در ادامه گفت: در مراکز۱۶ ساعته خدمات تشخیص درصد اکسیژن، 

تب سنجی و در صورت نیاز تست کرونا توسط دکتر انجام می شوند.
نتای�ج آزم�ون اس�تخدامی نیروه�ای ش�رکتی چه زم�ان اعالم 

می شود؟
دکتر اویسی در پاسخ به این سوال گفت: ما در تالشیم تا هر چه سریعتر نتایج 

این آزمون را تعیین تکلیف کنیم زمان اعالم نمیکنم که بدقول نشوم
.چند نفر از پرسنل درمان به کرونا مبتال شده اند؟

دکتر رئیس��ی معاون درمان دانشگاه علوم پزش��کی نیز گفت: از زمان شیوع 

بیماری تا امروز 2۷ آبان ، تعداد ۱۹۰ نفر از پرسنل درمان ما متاسفانه به کویید 
۱۹ مبتال شده اند که این امار رو به افزایش است.

چه ارگانی مس�ئولیت برخورد با برگزارکنندگان مراسمات عزا و 
عروسی و … دارند؟

دکتر رجایی معاونت توس��عه و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی در جواب 
گفت: در بسیاری از شهرهای کشور تیمی متشکل از افراد قضایی و انتظامی و 
بهداشتی نیز حضور دارند که به آنها گشت ویژه کویید۱۹ گفته می شود و این 

تیم اجازه ورود به منازل را دارد در صورتی که تیم بازرسی فعلی چنین اجازه 
ای ندارد. در حال پیگیری برای تشکیل چنین گشتی هستیم.

موضع دانش�گاه در خص�وص فعالیت کارخانج�ات ارگ جدید 
چگونه است؟

دکتر رجایی در این خصوص گفت: با توجه به تمهیدات پیش بینی ش��ده که 
صنعت تا جایی که امکان دارد متوقف نش��ود، باید تمامی پروتکلهای نوشته 
ش��ده در این حوزه رعایت ش��ود، همانند آن که ظرفیت وس��ایل نقلیه مورد 
اس��تفاده باید نصف در نظر گرفته ش��ود و حتما گندزدای��ی صورت گیرد و 
اس��تفاده از ماس��ک حتما انجام بپذیرد و هر جا پرسنل تخلفی دیدند میتوانند 
با ش��ماره ۱۹۰ تماس حاصل فرمایند، خوشبختانه در ارگ جدید هنوز پیک 

کرونایی اتفاق نیوفتاده است.

آخرین وضعیت دستگاههای اکسیژن ساز بیمارستان پاستور چگونه است؟
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی بم در این خصوص گفت: همه دستگاه های 
اکسیژن س��از ما در مدار هس��تند، دس��تگاه اکسیژن س��از دیگر را خریداری 
کرده ایم که در بین ۶5 دانشگاه جز محدود دانشگاه هایی هستیم که مجدد به 
ما تخصیص داده ش��ده و این دستگاه جدید بیش از ۴ میلیارد تومان است که 
در الویت اول دانشگاه نیز قرار دارد و آینده نزدیک در مدار قرار میگیرد دکتر 
اویسی در ادامه خبر داد که ۴ دستگاه وینوالر اندوسکوپی از بهداشت جهانی 
وارد شهرستان بم می شود و دانشگاه علوم پزشکی بم مسئول تقسیم آنها شده 

که نشان از اهمیت و جایگاه باالی این دانشگاه دارد.
پروژه بیمارستان فهرج به چه مرحله ای رسیده؟

دکتر اویسی در پاسخ به این سوال گفت: این بیمارستان تا ۹۸ درصد پیشرفت 
داش��ته اس��ت و به امید خدا با توجه به جلسه ای که ما با پیمانکار داشته ایم تا 

پایان آذر تحویل موقت میگردد.
آخری�ن وضعی�ت بیمارس�تان 202 تختخوابی بم به کجا رس�یده 

است؟
دکتر اویسی ضمن اعالم اینکه پیمانکار این پروژه درمرحله خلع از کار است 
گفت: پیمانکار اعالم کرده به دلیل نوسانات قیمت ارز نمیتواند ادامه فعالیت 
دهد، و این پروژه متوقف شده است حال آنکه چون پیمانکار این پروژه باید 

از وزارت خانه مشخص شود این پروسه کمی طول میکشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم عنوان کرد:


