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عرصه سرمقاله

با وجود شرایط سخت اقتصادی و گرانی، 
پروژه بزرگ ساخت مسکن در ارگ 

جدید  را با قدرت ادامه می دهیم

سیاستگذاری در حوزه مسکن 

وظیفه مهم شورا و شهرداری

حاج محمدحسین ش��فیعی مدیر ارشد انبوه 
سازان مسکن و س��اختمان بهار در گفت وگو 
با طلوع بم با برش��مردن برخی مشکالتی که 
از آغاز پروژه بزرگ س��اخت مس��کن در ارگ 
جدید با آنها روب��رو بوده اند تاکید کرد: حتی 
در این ش��رایط سخت اقتصادی که با افزایش 
سرسام آور مصالح ساختمانی روبرو بوده ایم نیز 

پروژه را تعطیل نکرده ایم.
مدیر ارشد انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار 
با اشاره به اینکه رویکرد اصلی و اولویت ما در 
ای��ن پروژه انجام ی��ک کار بزرگ و کارآفرینی 
و اش��تغالزایی بوده تصریح ک��رد: ما هیچگاه 
صرفا بدنبال س��ود شخصی نبوده ایم و همین 
باعث ش��ده تا در این شرایط سخت اقتصادی 
نگذاریم کارگاهها تعطیل شوند و عده  زیادی 

بیکار شوند.
وی در ادامه گفت: از تاریخ 98/06/01 کارمان 
را عملیاتی کردیم و مش��کلی ک��ه در اول کار 
برای ما پیش آمد مش��کل تجمیع سندها بود 
ک��ه مراحل تفکیک آنها را ت��ک به تک انجام 
دادیم برای مث��ال در پنج بلوک که با هم بود 
80 واح��د با ه��م در یک مح��ل زندگی می 
کردند، ما آنها را 16 تا 16 تا کردیم و بلوکهای 
کمتر را به صورت تک واحدی تقسیم کردیم؛ 
مس��اله تفکیک سندها 3 الی 4 ماه از وقت ما 
را گرفت که البته ارزش��ش را داش��ت و بعد از 
این با ش��یوع بیماری کرونا مواجه شدیم و از 
تاری��خ 98/12/15 ت��ا 99/02/15 کارگاه های 
م��ا تعطیل ش��دند و از تاری��خ 99/04/01 تا 
99/06/15 مهندسین ناظر پروژه کارگاه های 
ما را به خاطر گرمای شدید هوا تعطیل کردند 
و بت��ن ریزی ب��ا وقفه مواجه ش��د، گرچه در 
مواردی هم کار انجام می شد ولی برای اجرای 

اکثر کارهایمان اجازه کار نداشتیم و از طرفی 
هم، با بحران شدید اقتصادی روبرو بودیم.

وی افزود: ما در س��ال گذش��ته یک ماش��ین 
ماس��ه ی شس��ته را به مبلغ 160 هزار تومان 
تهیه می کردیم و امروز در سال 99 آن را 600 
ه��زار تومان می خریم و یا میله گرد را کیلویی 
3200 تومان می خریدیم که امروز با مبلغ 15 
ه��زار تومان می خری��م. وی در ادامه گفت: ما 
مشکالتی در مسیر راه داریم که فراگیر است و 
از طرفی نمی توانستیم با این روش کار کنیم؛ 
اما بر خ��دا توکل کردیم و خدا هم همیش��ه 

کمک می کند.
حاج محمدحس��ین ش��فیعی ادامه داد: اینجا 
تع��داد 150 نفر به صورت مس��تقیم و 300 
نف��ر هم به صورت غیرمس��تقیم مش��غول به 

کار هس��تند. کار بزرگی اینج��ا رقم خورده و 
امیدواریم بتوانیم کار شایسته ای انجام دهیم 
تا بتوانیم کاری را که ش��روع کرده ایم با وجود 

تمامی مشکالت به سرانجام برسانیم.
ش��فیعی در خصوص تامین مصالح این پروژه 
گفت: با مش��کالت بزرگی روبرو هستیم چون 
اکث��ر مصالح فروش��ی ها و تولیدکنن��دگان به 
صورت نقدی هم مصالح را نمی فروشند، حتی 
پول را به حس��اب آنها واریز کردیم تا مصالح 
بخریم اما پول را به ما برگرداندند چون مصالح 
گران ش��ده اس��ت. ولی با تمام این مسائل ما 
مصالح مورد نیازمان را از ش��هرهای مختلف و 
همچنین از بم تهیه می کنیم تا کارگاه های ما 
با مشکل مواجه نشود و کمبود مصالح در آنها 

احساس نشود
وی تاکی��د کرد: ب��ا اینکه قیمتها بس��یار باال 
رفته اس��ت اما کارگاه ها را تا اکنون فعال نگه 
داشته ایم، چون نخواس��تیم کارگاه ها تعطیل 
ش��ود. م��ا هیچ زم��ان دنبال س��ود نبودیم و 

توانستیم کارآفرینی کنیم. وی ادامه داد: تمام 
پرس��نل، مردم و حتی مصالح فروشی ها ما را 
حمایت می کنند و ما با تم��ام قدرت کارمان 
را ادامه می دهیم؛ هدفمان این بود تا یک کار 
بزرگ انجام دهیم که به یاری خدا اتفاق افتاده 

است.
ش��فیعی یادآور ش��د: تمام کارگاه های ما هم 
قس��مت ویالیی ها و هم قس��مت آپارتمانی ها 
فعال هس��تند. یک پروژه ی ویالیی دیگر هم 
پش��ت س��اختمان اداری داریم که تا یک ماه 

آینده استارت کار آن را نیز می زنیم.
وی در پای��ان گف��ت: امیدواریم به دعای خیر 
مردم خونگرم شرق استان کرمان بتوانیم این 
پروژه را به سرانجام برسانیم و کار بزرگی را در 

منطقه رقم بزنیم.

بحران کرونا
بیخ گوش بمی ها

به بهانه مزایده تعدادی از زمینهای شهرداری بم

محمدجواد  رحیم نژاد - سردبیر

مصوبه  با  بم  شهرداری  اخیرا  سال  چندین  از  پس 
شورای شهر بخشی از زمینهای خود در شهرک امام 
را -به احتمال زیاد برای رفع مشکالت مالی- به مزایده 
و  برگزار  مزایده  قانونی  روال  یک  طبق  و  گذاشت 
برندگان آن نیز مشخص شدند. اما نکته  حایز اهمیت 
آن است که شهرداری بم شرایطی عادی ندارد و با 
مشکالت مالی زیادی روبرو است و همچنین اوضاع 
زمین و مسکن در شهر بم نیز بغرنج تر از آن چیزی است 
که در کشور می گذرد. هم اکنون ما با موج مهاجرت 
به بم و افزایش جمعیت شهری و همچنین کمبود زمین 
برای تولید مسکن و توسعه شهر روبرو هستیم، باغشهر 
در آستانه نابودی است و دالالن زمین نیز بیش از هر 
زمان دیگری در شهر بم قدرت پیدا کرده و جوالن 
می دهند. اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری و 
مدیران شهرستان به خوبی به مشکالتی که ذکر شد 

واقف هستند.
زمینهای  کرد  تایید  می توان  سختی  به  اینکه  مهمتر 
مزایده شده وارد چرخه داللی و سوداگری نمی شوند 
و برندگان مزایده از شهروندان واقعا نیازمند به مسکن 
نظر دالالن(  )از  مناسبی  قیمت  به  این زمینها  هستند. 
واگذار می شوند و پس از گذشت مدتی قیمتهایشان 
نرخ  رفتن  باال  بر  زیادی  تا حد  و  برابر شده  چندین 
زمینهای همجوار و حتی دیگر مناطق شهری تاثیرگذار 
خواهد بود. زمینها تا مدت زیادی فقط دست به دست 
می شوند و قیمت آنها باال و باالتر می رود و خبری از 
تولید و ایجاد مسکن هم در آنها نمی شود. سود کالن 
اقتصادی یا اجتماعی را هم نه شهرداری و شهروندان 
نیازمند به مسکن بلکه تعداد محدودی از افراد صاحب 

سرمایه می برند.
با این اوصاف چرا شهرداری و شورای شهر که یکی از 
اصلی ترین نهادهای سیاستگذاری در حوزه مسکن یک 

شهر هستند به چنین وضعی تن می دهند؟

عامل مهم پیشرفت پروژه، عشق و عالقه 
پرسنل انبوه سازان بهار به سازندگی است

ش�هرام فهمی مدیر ش�هرک ارگ جدید در بازدیدی که از پروژه انبوه س�ازاِن 
مسکِن بهار داش�ت گفت: با توجه به شرایط حاکم و وضعیتی که به وجود آمده 
به خصوص ش�یوع بیماری کرونا و همچنین ش�رایط س�خت تحریم ها و شرایط 
اقتصادی حاکم، پیشرفت پروژه خوب است و این نشانگر عشق و عالقه مدیران 

و عوامل این پروژه است که همچنان با جدیت پیگیر کارها هستند.
وی افزود: پروژه های ویالیی پیشرفت خیلی خوبی داشته اند و امیدواریم تا عید 

تمام واحدهای آپارتمانی تا مرحله سقف و اسکلت تکمیل شوند.
وی در خص�وص پروژه آپارتمانی پردیس گف�ت: دو بلوک از آپارتمان ها در حال 
انجام است و چهار طبقه آن ها هم تا مرحله سقف تکمیل خواهد شد امیدواریم 
ب�ا امید و همکاری ک�ه داریم بتوانیم یک تحول خوب و اقتصادی را در مجموعه 

شاهد باشیم.
فهمی ادامه داد: اش�تغالی که در مجموعه ایجاد شده جای تقدیر و تشکر دارد. 
وی تاکید کرد: س�عی بر این بوده تا جایی که امکان داش�ته باشد از پیمانکاران 
بومی- محلی اس�تفاده شود و این نشانگر هدفی است که برای این پروژه انجام 

شده است.
شهرام فهمی در پایان گفت: من به نوبه ی خودم از آقای شفیعی و همکارانشان 
تقدیر و تشکر می کنم با این که این کار برایشان سخت است ولی واقعا با جدیت 

این کار را پیگیری می کنند برایشان آرزوی موفقیت دارم.

مدیرارشد انبوه سازان بهار با تاکید بر اشتغالزایی صورت گرفته خبر داد:

مراقب خانواده خود باشید
ماسک بزنید

عدم حضور در تجمعات و رعایت فاصله فیزیکی دو متری
شستن مرتب دستها

مهندس فهمی مدیر شهرک ارگ جدید در بازدید از پروژه های 
انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار عنوان کرد:

دفتر بم: ارگ جدید، مجتمع تجاری نگین

034 - 44252331

www.bahar-co.com

مردم شرق استان کرمان خصوصا شهر بم که پرجمعیت تر است بر لبه بحران قرار دارند. هم اکنون همه 
شهرهای شمال استان شدیدا درگیر پیک کرونا و بحران هستند. تا چندی پیش هم جنوب استان در 

یک بازه چهار ماهه شرایط بسیار سختی را گذراند. حاال اگرچه خوشبختانه از ابتدای ورود کرونا تاکنون 
شرق استان کرمان حتی در فصل برداشت خرما دچار بحران شدیدی مثل شمال و جنوب استان 

نشده اما بنظر می رسد ورود به یک بحران و جنگ تمام عیار در بم به مویی بند است و اگر مسئوالن 
تصمیمات قاطع تر و اختصاصی تری را برای کنترل کرونا اتخاذ نکنند و شهروندان هم این خطر بیخ 

گوششان را جدی نگیرند؛ به زودی خدای نکرده با موجی از ابتال و فوتی ها روبرو خواهیم بود.
ادامه در صفحه دوم

آخرین خبرها از طرح انتقال آب سد نسا به بم و بروات
فهرج، نرماشیر و ریگان هم به طرح انتقال اضافه خواهند شد

در حال توسعه سازه سرریز سد نسا هستیم

مدیرکل آب منطقه ای استان در گفت وگو با هفته نامه طلوع بم خبر داد:

ادامه در صفحه دوم
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ه��ادی شهس��وارپور فرماندار شهرس��تان ب��م در خصوص 
آخرین تصمیمات ستاد کرونا گفت: پیرو جلساِت ستاِد ملی 
و اس��تانی و مصوباتی که در س��تاد ملی و ستاد استانی بود 

ستاد شهرستانی هم تشکیل شد.
 وی اف��زود: مهمتری��ن تصمیمی که در جلس��ه ی س��تاِد 
شهرستانی گرفته شد ساماندهی مراسم هایی است که بعد 
از ُمحرم و َصفر ش��روع شده اس��ت با توجه به شیوع کرونا 
و وضعیت نامناس��ب آن و رس��یدن بیماری به اوج )پیک( 
در کش��ور و همچنین همکارِی مناسِب مردم اوضاع نسبتاً 
مساعد اس��ت ولی باید جدیت کار در این زمینه زیاد شود 
و مردم آمادگی الزم را داش��ته باش��ند. بنابراین قرار ش��د 
مراس��م های عروسی و جشن ها فقط در تاالر ها با ظرفیت 
حداکثر 30 درصد برگزار شود و از برگزاری جشن در منازل 
جلوگیری می ش��ود و با افرادی که در منازل مراسم برگزار 

می کنند طبق مصوبه ی  ستاِد کرونا برخورد می شود.
س��وی خطاب به شهروندان ادامه داد: باید شرایط را رعایت 
کنیم چون اگر رعایت نکنیم با مش��کالتی مثل ش��هرهاِی 
کرمان، زرند رفسنجان و سیرجان دچار خواهیم شد. مردم 
ما باید خیلی بیش��تر در این زمینه حساسیت داشته باشند 
به همین منظور به مدت دو هفته تجمع و برگزاری مراسم 

در بهشت زهرای بم و بروات ممنوع می باشد.
شهس��وارپور در خصوص خدمات رسانی ادارات گفت: ورود 
به ادارات بدوِن  ماسک ممنوع میباشد و ادارات با 50 درصد 
ظرفیت خدمت رسانی خواهند کرد و باید از ورود کسانی که 

ماسک ندارند جلوگیری کنند.
بین��ی،  پی��ش  بیش��تر  ک��رد:  تاکی��د  ب��م  فرمان��دار   
غربالگ��ری و شناس��ایی را مدنظ��ر ق��رار داده ای��م ت��ا 

اف��رادی که عالئم دارند در اولی��ن مرحله ی  وروِد ویروس 
به بدن آنها شناسایی شوند. همچنین غربالگری و شناسایی 
مریض ها در منزل از اولویت های دانشگاه علوم پزشکی قرار 
گرفت و از آنجا که بیماری کرونا به سمت خانوادگی شدن 

پیش می رود باید همه ی مردم همکاری کنند.
 وی اظه��ار کرد: افرادی که به کرونا مبتال میش��وند اولین 
کس��انی را که درگیر می کنند خانواده های آنها هس��تند به 
همین منظور نقاهتگاه های��ی در این زمینه در نظر گرفته 
شده تا اگر مایل باشند زماِن بیماری را در آنجا سپری کنند 
این امکانات موجود باش��د تا از مبتال ش��دن افراد خانواده 

جلوگیری شود.
شهس��وار پور خاطرنشان کرد: ش��رایط ما در سطح استان 

شرایط نسبتاً مس��اعدی است و هنوز به )پیک( وارد نشده 
ایم اما اگر پروتکل هاِی بهداشتی را رعایت نکنیم وارد پیک 
بیماری کرونا می ش��ویم و خطرات زیادی را برای مردم به 
همراه دارد بنابراین از مردم می خواهیم همانگونه که تاکنون 
موارد بهداشتی را رعایت می کردند این کار را ادامه دهند و 
پروتکل های بهداش��تی را رعایت کنند از ماسک استفاده و 
فاصله اجتماعی را رعایت و به بهداشت فردی اهمیت دهند 
تا این که به همِت همه ی مردم وارد پیک بیماری نشویم و 
نخواهیم شد، تا به مشکالتی که استان ها و شهرهای دیگر با 
آن درگیر هستند مبتال نشویم به همت مردم عزیز بم بزرگ

پیام مردم

عدم رعایت فاصله  فیزیکی در برخی شعب بانکها، شرکت 
نفت و بنیاد مسکن، پست و برخی ادارات دیگر

طلوع بم: در روزهایی که در پیک سوم کرونا قرار داریم چه بهتر 
است که بازرسی های ستاد کرونا بیشتر و قاطع تر انجام شود تا شاهد 

شیوع کمتر این بیماری در شرق استان باشیم و در روزهای آینده 
این ویروس قربانیان کمتری بگیرد.

مخاطبین طلوع بم روزانه عکسهای زیادی از عدم رعایت 
پروتکلهای بهداشتی ادارات می فرستند. طبق مصوبه ستاد کرونا 

ارائه خدمات به مراجعینی که ماسک نمی زنند و یا فاصله فیزیکی و 
دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمی کنند ممنوع است.

بیمارستان پاستور
سالم وقت بخیرش��رمنده مزاحمتون شدم میش��ه لطف کنید . توطلوع 
ب��م اعالم کنی��د االن دوماهه به ما حق��وق ندادن ش��رمنده بخدا همه 

بچاهاخدمات خیلی گرفتارن

شرکت نفت
 سالم خواس��تم درباره این کوپن نفت که به خانه هایی که گاز کشی 
دارن��د دیگه کوپن نفت نمی دهن��د مطلبی رو بگم. هر خانه بمی یک 
پیش ساخته داره که یک جوان داره اونجا یا مستاجره یا جوان خانواده 
ت��ازه ازدواج ک��رده از بی خانه ای داره زندگی م��ی کنه.از اون طرفم 
ش��رکت گاز به پیش س��اخته ها  هم مجوز گاز کشی نداده و شرکت 
نف��ت هم ب��ه جوان که جویای کوپ��ن نفته میگه کد پس��تی بیار .االن 

تکلیف چیه ؟ تو رو خدا برای این مشکل یک چاره ای بیندیشید

جاده دولت آباد
باس��الم وخسته نباشید چندوقت پیش ش��اهد فوت دوخواهر درحادثه 
تصادف جاده دولت اباد بودیم درهفته چندبار بخاطر کم عرض بودن 
جاده حوادث رخ میدهد خواهش��ا یک فک��ری برای این جاده دولت 

بکنین تا شاهد حوادث های بعدی نباشیم

شورای ترافیک
 س��الم باتشکر ویژه از مسئولین محترم که قس��مت حادثه خیز خیابان 
فاطمی را س��رو سامان بخش��یدند برای تکمیل زحمتتون اگه دور  این 
قس��مت المپ گذاری ش��ود وسرپیچ دیوار کاروانس��را سمت راست 
ومسیر س��مت چپ که سرعت گیر داره س��رپیچ  چراغ چشمک زن  
قراردهیدی��ا هرجور ک��ه صالح میدونیدطوری طراحی ش��ود که دید 
داش��ته باش��د  وجلوی حوادث وتصادف گرفته شود واقعا از مسئولین 

محترم متشکریم 

قیمت خرما
سالم خس��ته نباشید اگه میشه تو خبراتون به قیمت خرما بپردازید دالر 
که رشد صعودیش رو انجام میده بقیه قیمتام همینطور ولی خرما کمتر 
میش��ه بیشتر نمیش��ه واقعا داره بی عدالتی میشه شما صدای مردم باشید 

ممنون از شما

ه��ادی شهس��وارپور فرماندار شهرس��تان بم در خص��وص آخرین 
وضعیت پ��روژه دهکده خرما گفت: این پ��روژه به مرحله فنی که 
رسید قرار بر این ش��د مشاور پای کار بیاید و طرحی را که موجود 
هس��ت را از لحاظ اقتصادی بررسی کند. امروز این طرح ارائه شده 
و پیش��نهاد این بود که ما در واحدهای ۴۰ هزار تُنی تجمیع شویم و 
واحدهای ۴۰ هزار تُنی بس��ته به میزان صادرات، دو یا س��ه واحد را 
با سرمایه گذاری افراد متخصص در زمینه ی صادرات انجام دهیم و 
کار صادرات، بس��ته بندی و درجه بندی خرما و همچنین بحث های 
مدیریتی که برای خرما پیش بینی ش��ده اس��ت توسِط این مجموعه 

انجام شود.

وی افزود: طرحی که ارائه شد مورد تصویب قرار گرفت و به تهران 
ارس��ال شده از طرفی هم یکسری اقدامات هم در شهرستان بزودی 
اتفاق خواهد افتاد. پیش��نهاد راه اندازی شرکت تعاونی سهامی عام 
و یا ش��رکت تعاونی سهامی خاص مطرح ش��د. هدِف ما این است 
که کش��اورز هم در این مجموعه س��هم داش��ته باش��د، چون نقش 
تولیدکننده، نقش مهمی است. تولیدی که انجام می شود باید برای 
صادرات ساماندهی شود این تولید توسط کشاورز و تولیدکننده های 
دیگر انجام می شود و هدف ما این است که آنها هم در این مجموعه 
دخیل باش��ند و بخشی از این س��هم را داشته باشند. این اتفاق اتفاق 
بس��یار بزرگی اس��ت هدف از اجرای دهکده خرما این است که ما 
بتوانیم به جایگاه صادراتی و مزیت رقابتی دس��ت پیدا کنیم و سود 

آن به کشاورِز ما برسد.
وی ادامه داد: پیش��نهاد مش��اور در دو زمینه ی راه اندازی ش��رکت 
تعاونی س��هامی خاص و یا عام بود که قرار ش��د ظرف مدت یک 
هفته این موضوع بررس��ی و در جلس��ه ای که پیش رو داریم مقدار 
س��هم عرضه را اعالم کنیم تا کشاورزان مش��ارکت کنند و بتوانیم 
عملیات اجرایی را هرچه زودتر شروع کنیم و پیگیر هستیم بتوانیم تا 
پایان سال آینده کارهای عمرانی این مجموعه را پیش ببریم و سعی 

میکنیم کلنگ اجرایی آن را قبل از دهه فجر بزنیم.

دهکده خرما راهی برای رسیدن 
به جایگاه صادراتی بهتر

فرماندار بم در جلسه برنامه ریزی دهکده خرما عنوان کرد:

به مدت دو هفته مراسم ترحیم در بهشت زهرای
 بم و بروات ممنوع است

ستاد مبارزه با بیماری کرونا شهرستان بم اعالم کرد: 

آخرین خبرها از طرح انتقال آب سد نسا به بم و بروات / فهرج، نرماشیر و ریگان هم 

به طرح انتقال اضافه خواهند شد / در حال توسعه سازه سرریز سد نسا هستیم

مدیرکل آب منطقه ای استان در گفت وگو با هفته نامه طلوع بم خبر داد:

عل��ی رش��یدی در خص��وص آخری��ن 
وضعیت طرح انتقال آب از س��د نسا به 
ب��م و بروات در گفتگو با خبرنگار طلوع 
بم گفت: در دیداری که هفته گدش��ته 
به اتفاق اس��تاندار محترم با دکتر عدل 
معاون س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور 
داش��تیم چند موضوع از جمله افزایش 
س��قف اعتبارات آبرس��انی به بم، اضافه 
نمودن شهرهای ریگان، فهرج و نرماشیر 
به موافقتنامه آبرس��انِی بم و بروات که 
قباًل فق��ط منحصر به بم و بروات بود را 
پیگیر شدیم که مقرر شده به این پروژه 
اضافه شوند. همچنین بحث توسعه سازه 

سر ریِز سد هم با وزیر کشور مطرح شد 
ک��ه اکنون پیمان��کار در حال انجام کار 
است و س��ازمان برنامه و بودجه متقبل 
ش��د برای اجرای این ط��رح طبق ماده 
10 و 12 مبلغ 30 میلیارد تومان اعتبار 

برای اجرای این طرح پرداخت کند.
مهندس رشیدی افزود: همچنان پیگیر 
هس��تیم ت��ا رقم اعتب��ارات امس��ال را 
افزای��ش دهیم تا بتوانیم تا پایان س��ال 
یا نهایتاً اردیبهش��ت س��ال آینده طرح 

آبرسانی به بم را تکمیل کنیم.
وی ادامه داد: س��ازه س��ر ریز روی بدنه 
سد نیست و روی حاشیه سد می باشد و 

در بارندگی سال 95 و سرریز شدِن آب 
سد خساراتی به سازه سر ریز وارد شد و 
اکنون در حال تکمیل سرریز هستیم تا 
در زمان وقوع بارندگی و سیل به سد و 

پایین دست آن خسارت وارد نشود.
وی در پایان گفت: امس��ال به اندازه 9 
سال گذشته اعتبار گرفتیم برای اینکه 
این پ��روژه به اتم��ام برس��د. اعتبارات 
آبرس��انی به بم تا ام��روز بیش از 212 
میلیارد تومان است که 169 میلیارد آن 

تخصیص پیدا کرده است.

رییس دانشگاه علوم پزش��کی کرمان با بیان علل افزایش 
ابتال به کووید 19 در کش��ور و اس��تان کرمان عنوان کرد: 
ما منکر تاثیر بازگش��ایی م��دارس و برگزاری تجمعات، بر 
روند اپیدمی نیس��تیم اما همه بر ل��زوم رعایت پروتکل ها 

تاکید داریم.
دکتر "حمیدرضا رش��یدی نژاد" هش��تم آبان ماه در نشس��ت 
خبری ب��ا محوریت تحلیل وضعیت کرونایی اس��تان کرمان 
گفت: حساس��یت ها از ابتدای ش��یوع کرونا در استان کرمان 
وجود داشته اس��ت و در دور اول این حساسیت شدیدتر بود 
ضمن آنکه از اواخر فروردین ماه و اس��فندماه س��ال گذشته 
محدودیت ها نیز زیادتر بود و در ماه های تیر و مرداد با پیک 
بیم��اری در موج دوم روبرو بودیم اما موج س��وم این بیماری 
در اس��تان کرمان سخت تر از دو دور قبل بوده و بنابراین باید 

سختگیری ها را نیز بیشتر کنیم.
وی برلزوم افزایش شدت همراهی مردم را تاکید کرد و افزود: 
در پیک موج دوم بیماری که با س��نگین ترین آمار در تیرماه 
و مردادماه روبرو بودیم، موارد بس��تری قطعی و مشکوک به 
کرونا در سطح بیمارستان های استان در حدود 800 نفر بود 
که نش��ان می دهد شدت بیماری در موج دوم نسبت به موج 
س��وم سبک تر بوده است به طوری که در حال حاضر نزدیک 
به 1000 مورد بستری در بیمارستان های استان داریم ضمن 

آنکه بیماران بس��تری ش��ده در این پیک نیز نسبت به پیک 
قبلی بدحال تر هس��تند لذا باید جدی تر به این موضوع توجه 

کرد.
رییس دانش��گاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: تا صبح امروز 
در کل اس��تان 9۷4 نفر ب��ه دلیل بیماری های قطعی کووید 
19 و بیماری های تنفسی در بیمارستان های استان بستری 
هستند که 60 درصد آنها جواب تست PCR آنها مثبت اعالم 
ش��ده و مابقی نیز با تشخیص پزشک، مبتال به کرونا هستند 
ک��ه از بین آنها حدود 1۷0 نف��ر در بخش های مراقبتی ویژه 
بس��تری می باش��ند که نیمی از آنها زیر دستگاه ونتیالتور و 

تنفس مصنوعی هستند.
وی تاکی��د ک��رد: در این پیک حدود 200 بیم��ار در روز در 
س��طح بیمارستان های استان بس��تری می شوند و متاسفانه 
از س��وی دیگر تعداد ترخیصی های روزان��ه ما کمتر از موارد 
بس��تری ها است لذا روزانه 20 درصد به بیماران بستری شده 
در بیمارستان های استان اضافه می شود و اگر این روند ادامه 
داشته باشد قطعا با کمبود تخت بیمارستانی در روزهای آینده 

روبرو خواهیم شد.
رشیدی نژاد با بیان اینکه تاکنون با کمبود تخت بیمارستانی 
مواجه نش��دیم و کس��ی روی ویلچر نمانده است اما اگر این 
اتفاق بیفتد، باید بیماران کرونایی را در نقاهتگاه ها بس��تری 
کنی��م اظهار کرد: مدت��ی آمار مرگ و میر ناش��ی از ابتال به 
کووید 19 در اس��تان کرمان روزانه به 5 مورد رسیده بود اما 
در این پیک شاهد دو رقمی شدن موارد مرگ و میر شده به 
طوری که روز گذش��ته تنها 24 مورد مرگ ناش��ی از ابتالی 
قطعی به کووید 19 داش��تیم که آم��ار قطعی بوده و طبیعی 
اس��ت افرادی جواب تست تش��خیصی آنها منفی بود و فوت 
کردند که جزء این آمار نیامده است اما در مجموع امیدواریم 
سیر نزولی بیماری را با قطع زنجیره ویروس در سطح جامعه 

شاهد باشیم.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان ادام��ه داد: تجربه این 
10 ماه گذش��ته نشان داده، جوامعی که خیلی سخت گیرانه 
عمل کرده اند، جواب خوبی گرفته اند اما متاسفانه در برخی 
کشورهای توسعه یافته و حتی توسعه نیافته که عدم رعایت 
موارد بهداش��تی را شاهد هستیم، روند ابتال به کووید 19 در 
آنها رو به رشد بوده بنابراین باید محدودیت ها و نظارت ها را 

سختگیرانه تر کرده و باید در مردم عادت ایجاد کنیم تا خود 
مردم مسئوالنه با این موضوع برخورد کنند.

وی با بیان علل افزایش ابتال به کووید 19 در کشور و استان 
کرمان عنوان کرد: ما منکر تاثیر بازگشایی مدارس و برگزاری 
تجمع��ات، بر روند اپیدمی نیس��تیم اما همه ب��ر لزوم رعایت 
پروتکل ه��ا تاکی��د داریم ولی در عمل خیل��ی متفاوت عمل 

کردیم.
رشیدی نژاد در مورد نظارت ها و رعایت  پروتکل های بهداشتی 
نیز اظهار کرد: اکنون تمهیداتی اندیش��یده ش��ده که بتوانند 
گروه های بازرس��ی با مواردی که راس��ا به آنها خبر داده می 
شود برخورد الزم و کافی را داشته باشند که در همین راستا 
مردم می توانند ارتباط خود را با س��امانه 190 برقرارکرده و 

موارد تخلفات احتمالی را به گروه های بازرسی اعالم کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ادامه  در مقایسه آمار 
مبتالیان به کرونا در اس��تان کرمان با سایر استان های کشور 
عن��وان کرد: تع��داد آمار مرگ و میر ناش��ی از کووید 19 در 
اس��تان کرمان با توجه تجهیزات و امکانات پزش��کی استان، 
قابل قبول اس��ت به طوی که تعداد مرگ و میرها در اس��تان 
کرمان از متوس��ط کشوری پایین تر و تعداد بیماران کرونایی 

نیز نسبت به استان های مجاور کمتر است.
وی ادامه داد: متاس��فانه در موج س��وم، شدت بیماری بیشتر 
شده و از سوی دیگر مردم ساده انگاری کرده و در صورت ابتال 
به این بیماری دیر به مراکز درمانی مراجعه می کنند و همین 
امر سبب شده بیماران این دوره بدحال تر باشند این در حالی 
است که اگر مراجعات زودهنگام را داشته باشیم متحصصین 

عفونی و بیهوشی بهتر می توانند این بیماری را درمان کنند.
رشیدی نژاد با بیان اینکه میزان تحت های ویژه دانشگاه علوم 
پزش��کی، چهاربرابر شده و میزان دستگاه های وینتیالتور در 
بیمارستان افضلی پور )بیمارستان مرجع بیماران کرونایی در 
اس��تان کرمان( 3 برابر ش��ده اس��ت افزود: ما مشکل دارویی 
و تخت بیمارس��تانی نداریم اما پرس��نل ما خسته شده اند و 
طبیعی است که هر زمان تعداد بیماران افزایش یابد، کیفیت 

درمان به صورت خود به خود کاهش پیدا خواهد کرد.

منکر تاثیر بازگشایی مدارس و برگزاری تجمعات، بر روند اپیدمی  نیستیم

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

سرمقاله

سیاستگذاری در حوزه مسکن 

وظیفه مهم شورا و شهرداری

به بهانه مزایده تعدادی از زمینهای شهرداری بم

 ادامه از صفحه اول:
این نقد جدی به اعضای شورای شهر بم و مشاوران 
بیشمار آنها و مدیران شهرداری و مشاوران جوان و... 
وارد است که چرا راهی مناسب برای کسب درآمد 
شهرداری مثال در این مورد خاص )مزایده زمینها( ارایه 
نمی دهند که هم شهرداری مشکالت مقطعی مالی اش 
حل شود، هم درآمدی پایدار برایش حاصل شود و هم 
قیمت زمین در شهر بم کنترل شود  و صدالبته تعدادی 
از جوانان هم خانه دار شوند و زمینهای شهرداری هم 

ذخیره ای باشد برای آیندگان شهر.

پیشنهاد: تولید مسکن بجای سوداگری زمین
تولید مسکن ساده ترین و شاید بهترین پیشنهاد و راه حل 
برای شهرداری است تا هم سود چندین برابری نسبت 
به مزایده هم به طور آنی و هم در یک بازه مثال دو 
ساله کسب کند و هم نرخ مسکن و زمین را کنترل، 
و هم شهروندانی را خانه دار و از نابودی باغشهر  هم 
با  مطابق  تولیدی  سیاستگذاری  این  کند.  جلوگیری 
سیاسگذاری ملی در شرایط جنگ اقتصادی هم هست 
و اجرای آن نیز اگر در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی 
و اشتغالزایی باشد و یا مسکن ملی باشد؛ حمایتهای مالی 
زیادی را نیز می توان جذب کرد که در این صورت 
خواهد  شهرداری  برای  فراوان تری  و  خالص  سود 

داشت.
شهرداری به دو صورت می تواند وارد بحث تولید در 
حوزه مسکن شود. یا خود راسا به این کار مبادرت 
با تولیدکنندگان مسکن بصورت مشارکتی  ورزد یا 
عمل کند که در هر دو صورت می تواند نفع کالن 
خود را از این ماجرا کسب کند. در یک روال قانونی 
و مشخص و هدفمند و با ذکر جزییاتی که از حوصله 
این نوشته خارج است این کار به سادگی شدنی است. 
عالوه بر این دو روش، شاید امکان این هم باشد که 
شهرداری و اداره راه  و شهرسازی پروژه مشترکی را در 

حوزه طرح اقدام مسکن ملی اجرا کنند.

یک مثال ساده؛ صرفا برآورد مالی
در یک برآورد مالی سرانگشتی و به دور از درنظر 
اجتماعی، فرهنگی  فواید و مزیتهای  گرفتن دیگر 
و... برای شهر و شهروندان؛ فرض کنید هم اکنون 
شهرداری 5۰ قطعه زمین 5۰۰ متری را نهایتا به قیمت 
5۰۰ میلیون تومان به صورت مزایده واگذار کند. 25 
میلیارد تومان درآمد آنی است که به دلیل مشکالت 
بدهی  پرداخت  صرف  آن  عمده  شهرداری  مالی 
پول  این  با  می شود.  هزینه های جاری شهرداری  و 
نهایتا سه ماه می توان شهر یا شهرداری را با وضعیت 
فعلی قیمتها اداره کرد و پس از آن دیگر اثری از آن 

نمی ماند.
حال فرض کنید اگر با وضعیت فعلی در هر قطعه 
بتوان بلوکهای ساختمانی 12 واحدی )9۰ متری( و 
در مجموع 6۰۰ واحد مشابه آنچه که در مجتمع الدن 
شهرک رزمندگان ساخته شده احداث کرد و اگر 
شهرداری در شروع احداث این واحدها از هر یک 
از متقاضیان پیش پرداختی معادل 2۰۰ میلیون تومان 
بگیرد؛ درآمد آنی شهرداری 12۰ میلیارد تومان و 5 
برابر حالت مزایده می شود که بخش عمده این مبلغ 
را می تواند صرف خرید مصالح و بخشی از آن را هم 
صرف پرداخت بدهی ها و هزینه جاری خود بکند. 
اگر قیمت تمام شده هر واحد تا 2۴ ماه بعد حدود 5۰۰ 
میلیون تومان محاسبه شود؛ شهرداری طی 2۴ ماه بعد 
می تواند 18۰ میلیارد تومان دیگر هم درآمدزایی کند. 
در مجموع شهرداری با احداث این 6۰۰ واحد طی 
دو سال می تواند 3۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی کند 
که اگر از ظرفیت و توان پشتیبانی داخلی شهرداری 
هم در پروژه استفاده شود، حداقل 3۰ میلیارد تومان 
حاصل  شهرداری  برای  انتها  در  هم  خالص  سود 
می شود. حتی در بدترین شرایط و در هر صورت 
اینگونه قراردادها طوری مابین تولیدکننده و متقاضی 
بسته می شود که نه تولیدکننده ضرر کند و نه خریدار. 
تولید مسکن اگر به صورت صحیح و با استفاده از افراد 
ماهر و با تجربه -و نه آنطور که تعدادی از تعاونی های 
انجام شود هیچ ضرر  مسکن شکست می خورند- 
مالی ندارد. این در حالتی است که شهرداری خود به 
طور مستقیم وارد بحث تولید شود؛ راه دوم این است 
که پروژه را به وسیله شرکتهای ساختمانی یا گروه های 
انبوه ساز انجام دهد که در این صورت فقط درصدی 

از سود خالص شهرداری کم می شود.  
این حساب سرانگشتی و  از  تاکید کنم که مهمتر 
عواید مالی که برای شهرداری دارد، نتیجه اجتماعی 
و فرهنگی و میراثی و همچنین سود بزرگی است که 
از قبل کنترل قیمت زمین و اشتغالزایی نصیب مردم 
می شود. جالب است بدانیم در اجرای هر پروژه تولید 
مسکن بیش از 5۰ نوع کسب و کار در یک شهر 

رونق می گیرند.

مسئولیت در قبال آیندگان
نه تنها مدیران فعلی شورای شهر و شهرداری و مدیران 
سالیان اخیر شهرستان بم بلکه همه ما باید پاسخگوی 
نسل فردا باشیم. مسئولین باید آینده نگری و انجام 
اقدامات بزرگ و زیربنایی را در دستور کار خود قرار 
دهند تا در آینده ای نزدیک شرمنده مردم بم نباشند. 
نشود مثل االن که هم در حسرت درآمد باالی مالیات 
افزوده هستیم و هم در حسرت کوچه های  ارزش 
آسفالت شده و هم در حسرت درآمدی پایدار برای 
شهرداری و هم در حسرت خانه دار شدن جوانان و 
نابود نشدن باغشهر. مدیران شهری و شهرستانی چند 
سال قبل بم باید اکنون پاسخگوی مردم باشند که چرا 
قدر آن ثروت بادآورده را ندانستند و نه هیچ درآمد 
پایداری برای شهر رقم زدند و نه هیچ پروژه عمرانی 
قابل توجهی همچون آسفالت کوچه های خاکی شهر 
انجام شد. دیری نخواهد پایید که مردم به نیکی و 
دعای خیر یا با مذمت و آه کشیدن از مدیران فعلی 
نیز یاد کنند. البته ورود به عرصه تولید اراده ای قوی 
و فکری بزرگ و آینده نگر  و روحیه ای با شهامت 
می طلبد که در برخی از مسئولین فعلی وجود دارد و 
همین تعداد اندک از مسئولین قطعا می توانند کارهای 

بزرگی را با سماجت و شجاعت به ثمر بنشانند.
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۲۵ درصد قتل های استان کرمان زمینه مواد مخدر دارد

بزودی آغاز عملیات اجرای فونداسیون سینما امید بم

کسی حق اهانت به مسئوالن کشور را ندارد

توزیع انسولین در ۳۰ داروخانه شرق استان کرمان/
 کمبود فقط در انسولین النتوس

قرار گرفتن پروژه احداث مس�یر نرماش�یر – ریگان در پیوست بودجه سال ۱۴۰۰/پیگیری تامین اعتبار 
پروژه احداث راه آهن جیرفت – بم/اضافه شدن شهرهای ریگان، فهرج و نرماشیر به پروژه آبرسانی از 
سد نساء/ پیگیری اضافه شدن بیمارستان ریگان به پیوست قانون بودجه ۱۴۰۰ /افزایش بودجه بیمارستان 

بم/مشکل صادرکنندگان پسته و خرما بررسی می شود

ریی��س پلیس مب��ارزه با مواد مخ��در فرماندهی انتظامی اس��تان 
کرمان با اش��اره به اینکه یکی از معضالت اس��تان کرمان بحث 
مواد مخدر است، تصریح کرد: 25 درصد قتل های استان زمینه 
مواد مخدر دارد و اس��اس مشکل برخی از طالق ها و سرقت ها 

مواد مخدر است.

به گزارش طلوع ارگ به نقل از ایس��نا، س��رهنگ “سیدموس��ی 
حسینی” شامگاه دوشنبه پنجم آبانماه در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: باید پیش بینی و پیش��گیری بنیادی را در مرزهای کش��ور 
داش��ته باش��یم و تدابیری اتخاذ ش��ود تا مواد مخدر وارد کشور 

نشود.
وی افزود: ورود مواد مخدر از س��مت اس��تان های سیس��تان و 
بلوچس��تان و کرمان اتفاق می افتد و کشور ما در مسیر ترانزیت 
م��واد مخدر قرار دارد و ما در مب��ارزه با مواد مخدر وظیفه خود 

را دنبال می کنیم.
حس��ینی با اشاره به اینکه بحث های سوجویانه و هجمه فرهنگی 
در بح��ث مواد مخدر مطرح اس��ت که جامعه م��ا را هدف قرار 
گرفته اس��ت، تصری��ح کرد: ام��روز 9۰۰۰ تن م��واد مخدر در 
افغانس��تان تولید می ش��ود و 36۰۰ کارگاه تولید شیش��ه در این 

کشور وجود دارد.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��تان کرمان بیان کرد: از نظر 
ما اس��تان کرمان مرز قلمداد می ش��ود و بیشترین کشفیات مواد 
مخدر در استان ما بوده و در سال جاری رتبه نخست کشوری را 
در این بخش داریم که نشان می دهد تالش ها بیشتر شده است.

وی افزود: تالش همکاران در س��طح استان موجب شده کنترل 

های بیش��تری را در مبادی ورودی استان داشته باشیم و منجر به 
افزایش 6۰ درصدی کشف مواد مخدر در سال جاری در استان 

نسبت به سال گذشته شده است.
حس��ینی با اش��اره به اینکه نیروی انتظامی بخش زیادی از توان 
خود را در مبارزه با مواد مخدر گذاش��ته است، تصریح کرد: در 
جامعه جهان��ی ادعاهای زیادی در مبارزه ب��ا مواد مخدر وجود 
دارد ام��ا در قبال هزینه هایی که ای��ران در این زمینه می کند و 
ش��هدائی که تقدیم کرده، کمکی از سوی سازمان های جهانی 

نشده و کشور ما تنهاست.
وی ب��ا بیان اینکه علی رغم همه تالش ها ورود مواد مخدر را به 
کش��ور داریم اما تالش ها را افزای��ش داده ایم، عنوان کرد: در 
برخورد با خرده فروش��ان مواد مخدر علی رغم ش��یوع بیماری 
کرون��ا کار را تعطیل نکرده و طرح ه��ای مختلفی در این زمینه 

اجرا شده و پاسخگوی همشهریان بوده ایم.
رییس پلی��س مبارزه با مواد مخدر اس��تان کرم��ان اظهار کرد: 
تماس های بس��یاری در شهرهای مختلف از سوی مردم بوده که 
کار را انجام داده ایم و نیروی انتظامی همیش��ه آماده است. و ما 

آمادگی جمع آوری معتادین متجاهر را داریم.
وی افزود: از خیّران درخواس��ت داریم برای ساماندهی معتادین 

متجاهر کمک کنند زیرا ما در زیرساخت مشکل داریم.
حسینی تصریح کرد: معتادین متجاهر افرادی هستند که تا دیروز 
در کن��ار ما بوده و اکنون باید جائی برای آنها مهیا ش��ود که در 
شان انس��انی آنها باشد و متاسفانه زیرس��اخت مناسبی در استان 

نداریم.
وی بیان کرد: س��تاد مبارزه با مواد مخدر کشور باید سهم استان 

کرم��ان را ادا کند. ب��ه جهت ورود محموله های س��نگین مواد 
مخ��در و هزینه های اجتماعی، فرهنگ��ی و انتظامی که می دهد 

باید حق استان ادا و زیرساحت ها در استان فراهم شود.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��تان کرمان با اشاره به اینکه 
در چند شهرس��تان کمپ های ماده 16 در حال احداث اس��ت، 
اظه��ار ک��رد: در زمینه جم��ع آوری معتادین متجاه��ر هزینه و 
این افراد جمع می ش��وند اما باید فکر اساس��ی بش��ود تا نتیجه و 

بازخوردی از این همه هزینه داشته باشیم.
وی در ادام��ه افزود: تا زمانی که تقاضا در جامعه وجود داش��ته 
باش��د، خرده فروش��ی مواد نیز وجود دارد و به دلیل اینکه ما در 
مس��یر ترانزیت مواد هستیم و به شدت مبارزه انجام می شود، اما 

ریزش در شهرستان ها داریم.
ریی��س پلیس مب��ارزه با مواد مخ��در فرماندهی انتظامی اس��تان 
کرم��ان بیان کرد: نیروی انتظامی مبارزه خود را انجام می دهد و 
نسبت به سال قبل افزایش برخورد داریم و فردی که دستگیر می 
ش��ود، در روال قانونی و به دستور قاضی محکوم می شود که از 

همکاری دستگاه قضائی تشکر می کنم.
وی با اش��اره به اینکه یکی از معضالت استان کرمان بحث مواد 
مخدر است، تصریح کرد: 25 درصد قتل های استان زمینه مواد 
مخدر دارد و اس��اس مشکل برخی از طالق ها و سرقت ها مواد 

مخدر است.
حسینی در بخش دیگری از س��خنانش بیان کرد: درخواست ما 
این است همه دست به دست هم داده و کار کنیم. در ساماندهی 
معتادی��ن متجاهر دنبال مقصر نیس��تیم و م��ی خواهیم کار انجام 

شود.

وی اظه��ار کرد: کس��انی که م��ی توانند به ایج��اد کمپ های 
م��اده 15 ورود کنن��د تا بتوانیم بازخورد بهتری از س��م زدائی و 
بازگرداندن معتادین داشته باشیم و کارآفرینان و کارخانه داران 

می توانند این افراد را به کار بگیرند.
حس��ینی اظهار کرد: از کسانی که توان دارند درخواست داریم 
به اس��تانداری یا فرمانده��ی انتظامی اعالم آمادگ��ی کرده و به 

صورت عملی وارد میدان بشوند تا به مردم کمک کنیم.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��تان کرمان با اشاره به اینکه 
در مب��ارزه با مواد مخدر کار فرهنگی نیز انجام می دهیم، افزود: 
ش��بانه روز تالش م��ی کنیم و ت��وان خود را در ای��ن زمینه می 

گذاریم و امیدواریم بتوانیم سربازان خوبی باشیم.

به 

گ��زارش خبرنگار پای��گاه خبری تحلیل��ی طلوع ارگ؛ اعظم جوش��ایی رئیس 
اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی بم در ابتدای جلسه ضمن تشکر از اقدامات اخیر 
ش��هرداری در خصوص ش��روع عملیات عمرانی س��ینما امید گفت: درخواست 
داریم با توجه به این فرصت طالیی روند پروژه کمی سرعت بیشتر داشته باشد و 

انشااهلل هر چه زودتر شاهد برپا شدن ستون های سینما باشیم.

محمد بنی اسدی شهردار بم ضمن تاکید بر اینکه پروژه سینما امید از اولویت های 
ش��هرداری نیز هس��ت گفت: ما با توجه به محدودیت های مال��ی که داریم این 
پ��روژه را پیش می بری��م و بزودی عملیات فونداس��یون را اجرایی خواهیم کرد، 
ای��ن عملی��ات 8۰۰ میلیون اعتبار نیاز دارد که ۴۰۰ میلیون آن فقط ش��امل خرید 

میلگرد می باشد.
وی در ادامه گفت: پیمانکار این فاز از پروژه هم مشخص شده است و درخواست 
خرید میلگرد هم داده شده اما با توجه به اینکه فروش فقط به صورت نقدی می 

باشد کمی با محدودیت مواجه شده ایم و کار کمی تاخیر پیدا کرد.
شهردار بم گفت: فونداسیون این پروژه این ماه اجرایی می شود اما ما درخواست 

اعتبار و کمک بیشتر برای این پروژه داریم.
هادی شهس��وارپور در خصوص اعتبارات این پروژه نیز گفت: بیش��تر اعتبارات 
این پروژه به بعد از عملیات فونداس��یون محول ش��ده است. وی در ادامه گفت: 
اعتباراتی از طرف سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و معاونت عمرانی 
استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز دیده شده که بنده در سفری 

که در پیش دارم پیگیری خواهم کرد که محقق شوند.

محمدجواد فدایی عصر 29 مهرماه در نشست 
خبری با اصحاب رسانه استان کرمان پیرامون 
س��فر اخیر خود به تهران و دستاوردهای این 
س��فر گفت: یکی از کارهایی در دو س��ال 
گذش��ته انجام دادیم، این ب��ود که در فصل 
تنظیم بودجه پروژه های عمرانی؛ با مسئوالن 
ملی و استانی جلس��اتی را برای برنامه ریزی 
پروژه های س��ال آینده و اخ��ذ بودجه برای 

اجرای آنها، جلساتی را برگزار کنیم.
وی با اشاره به جلس��ات روز گذشته خود با 
مس��ئولین ارشد کش��وری، اظهار کرد: روز 
گذشته جلس��ات خوبی را در سازمان برنامه 
و بودجه کش��ور برای پروژه های آب، راه و 
بهداشت و درمان اس��تان کرمان داشتیم که 
خوشبختانه اتفاق های خوبی نیز رقم خورد.

اس��تاندار کرمان از توافقات روز گذشته در 
زمینه پروژه های راه س��خن ب��ه میان آورد و 
بیان کرد: روز گذشته، توافق مسئولین برای 
قرار گرفتن پروژه های احداث مسیر »جیرفت 
– فاریاب«، »کهنوج – قلعه گنج« و »نرماشیر 
– ریگان« در پیوس��ت بودجه سال 1۴۰۰ را 
اخذ کرده همچنین موافقت اضافه شدن چند 
پ��روژه دیگر در جدول ش��ماره 2۰ )جدول 
شماره 2۰ مرحله دوم نسبت به پیوست قانون 
بودجه قرار دارد( قانون بودجه 1۴۰۰ گرفته 
شد که این پروژه ها شامل احداث کنار گذر 
ش��رقی رفس��نجان، کنار گذر غرب��ی زرند، 
کنار گذر غربی سیرجان، جاده رفسنجان به 
شهربابک، جاده »نگار – دشتکار – بردسیر« 

و جاده »شهربابک- نیریز« هستند.
وی به دیگ��ر توافقات روز گذش��ته خود با 
مسئولین کشوری در بخش راه اشاره کرد و 
افزود: مقرر ش��د تامین اعتبار پروژه احداث 
راه آه��ن »جیرفت – بم« از تس��هیالت ماده 
56 پیگیری ش��ود که اگ��ر این مهم صورت 
گیرد س��رعت اج��رای این پ��روژه افزایش 
چش��مگیری پیدا خواهد کرد همچنین مقرر 
شده است پروژه راه آهن »سیرجان – بافت« 
به صورت مش��ارکتی با بخش خصوصی به 
صورت تامی��ن اعتبار ۷۰ درصدی توس��ط 
بحش خصوصی )ش��ریک اصلی این پروژه 
کارخانه فوالد بافت است( و 3۰ درصدی با 

مشارکت دولت انجام شود.
فدایی با اشاره به تصمیماتی که در بخش آب 
اس��تان کرمان در این سفر گرفته شده اظهار 
کرد: طی 2 س��ال گذش��ته پیگیر تامین آب 
ش��هرهای جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت 
بودیم که خوش��بختانه روز گذشته توانستیم 
پیوس��ت قانون بودجه 1۴۰۰ این پروژه را نیز 
بگیریم اما باید هر چه سریعتر مجوز ماده 23 
آن را صادر کنند ضمن آنکه باید عنوان کرد 
که برای شروع این پروژه امسال اعتباراتی را 
گرفته بودیم و الزم به ذکر اس��ت که اکنون 

آب شرب این شهرستان ها از طریق سفره های 
زیرزمین��ی تامین می ش��ود و باتوجه به اینکه 
کیفیت آب س��د جیرفت مطل��وب و بهتر از 
آب زیرزمینی اس��ت، با راه اندازی این خط 
انتقال آب، مردم این منطقه از آب آشامیدنی 

با کیفیت تری برخوردار خواهند شد.
عال��ی ترین مق��ام اجرایی دولت در اس��تان 
کرم��ان ادام��ه داد: مج��وز م��اده 23 پروژه 
آبرسانی از سد قدرونی به شهرستان راور باید 
گرفته شود تا این پروژه نیز در پیوست قانون 
بودجه 1۴۰۰ قرار گیرد و همچنین مقرر شد 
شهرهای ریگان، فهرج و نرماشیر نیز به پروژه 
آبرسانی از سد نساء به شهرهای بم و بروات 

نیز اضافه شوند.
استاندار کرمان خاطر نشان کرد: برای آنکه 
ادام��ه اجرای طرح س��یل بند خرم در جنوب 
اس��تان برای حفاظت مناط��ق رودبار جنوب 
و جازموری��ان از س��یل در پیوس��ت قان��ون 
بودجه س��ال آینده قرار گیرد، مذاکراتی را 
با مس��ئولین مربوطه انج��ام دادیم اما هنوز به 
نتیجه نهایی نرسیدیم و این مذاکرات را تا به 

حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.
وی از پروژه های بیمارس��تانی استان کرمان 
نیز س��خن به می��ان آورد و گف��ت: احداث 
بیمارس��تان های انار، ری��گان و عنبرآباد در 
پیوس��ت قانون بودجه نبودند که طی رایزنی 
های صورت گرفته مقرر ش��د این سه پروژه 
در پیوس��ت قانون بودجه 1۴۰۰ استان لحاظ 

شوند.
فدایی ادامه داد: عملیات احداث بیمارس��تان  
جدید شفا و بیمارستان شهرستان فاریاب نیز 
نیاز به مجوز ماده 23 دارند و همچنین پروژه 
های بیمارس��تان کاشانی جیرفت، بیمارستان 
ب��م و بیمارس��تان رفس��نجان نی��ز پیوس��ت 
بودجه ای دارند که در این جلست مقرر شد 
بودجه این پروژه ها افزایش اعتبار پیدا کنند.

اس��تاندار کرمان با بی��ان این مطلب که مقرر 
ش��د اعتبار الزم برای احداث دانشکده های 
جدیدالتاس��یس در س��یرجان، بم و جیرفت 
برای فضای آموزش��ی و کمک آموزش��ی 
داده ش��ود، تصریح کرد: مقرر ش��د پاداش 
دانش��گاه های  بازنشس��ته های  خدمت  پایان 
علوم پزشکی اس��تان امسال پرداخت شود و 
همچنین حقوق و حق الزحمه کادر درمانی 
استان که در بخش های کرونای بیمارستان ها 

فعال بودند نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
عال��ی ترین مق��ام اجرایی دولت در اس��تان 
کرمان با ی��ادآوری این موض��وع که دکتر 
اردکانیان وزیر نیرو، جانش��ین س��تاد اقتصاد 
مقاومت��ی اس��تان های کرمان و یزد اس��ت، 
تصریح کرد: چند جلس��ه ب��رای پروژه های 
اقتصاد مقاومتی با وزیر نیرو داش��تیم و برای 
رفع مشکالتی که بر سر راه فعاالن اقتصادی 

اس��ت، تبادل نظر ش��ده بود که یکی از این 
مش��کالت، بحث تامین اعتبار برخی پروژه 
ها از مسیر صندوق توسعه ملی بود که هیات 
عامل این صندوق روز گذشته در این جلسه 

حضور داشتند.
وی ادام��ه داد: پ��روژه پتروش��یمی بافت و 
کارخان��ه تولی��د پالس��مای خ��ون کرمان 
پروژه های��ی بودند ک��ه با صندوق توس��عه 
ملی به مش��کل برخورده بودند که در جلسه 
روز گذش��ته این مس��ائل مطرح و برای رفع 

مشکالت آنها تصمیماتی اتحاذ شد.
فدایی افزود: صندوق توس��عه ملی موافقت 
کرد که اگر کنسرس��یوم پروژه پتروش��یمی 
بافت تشکیل ش��ود، تسهیالت مورد نیاز این 
پروژه را پرداخت  کند که تاکنون بانک ملی 
برای تشکیل این کنسیرسیوم موافقت خود را 
اع��الم کرده و دو بانک دیگر را نیز باید قانع 
کنیم تا با بان��ک ملی در این زمینه همکاری 

کنند.
این مقام ارش��د اجرایی استان کرمان درباره 
پروژه کارخانه تولید پالس��مای خون استان 
نیز گفت: کارخانه پالس��ما، تسهیالت ارزی 
می خواهد ل��ذا صندوق توس��عه ملی اعالم 
کرده اس��ت به ش��رطی این تسهیالت ارزی 
را تامین خواهد کرد که بحش��ی از تولیدات 
پالس��مای این کارخانه صادر شود تا بتواند 
از مح��ل ص��ادرات آن تس��هیالت ارزی را 
به صن��دوق برگرداند از ط��رف دیگر چون 
تولی��دات پالس��ما واردات��ی اس��ت و جزء 
نیازهای کشور است مجوزی برای صادرات 
آن وجود ندارد که در همین راستا مقرر شد 
مجوز صادرات این کارخانه از هیات دولت 

گرفته شود.
اس��تاندار کرم��ان ب��ا اش��اره به مش��کالت 
صادرکنندگان پسته و خرما با بانک مرکزی 
عنوان کرد: تصمیمات گذشته بانک مرکزی 
در ماه های خرداد و تیر به صادرات پس��ته و 
خرمان کمک خوبی کرد اما بحش��نامه های 
جدید، مشکالتی را برای این صادرکنندگان 
ایجاد کرده است که مقرر شد نماینده بانک 
مرکزی اواخ��ر این هفته یا اوایل هفته آینده 

برای رفع این مشکل به کرمان سفر کند.

وی با بیان این مطلب که ایجاد مرکز نوآوری 
در کرمان و رفس��نجان را دنبال می کنیم، در 
ادامه ایجاد مرکز نوآوری در س��یرجان را از 
دیگر توافقات خوب روز گذش��ته دانس��ت 
و بیان کرد: مقرر ش��د ظرف یک ماه آینده 
کارهای کارشناس��ی ایج��اد مرکز نوآوری 
در س��یرجان مخصوصا برای ش��رکت های 
دانش بنیان فعال در بخشهای صنعتی و معدنی 
انج��ام و پس از آن درباره نح��وه راه اندازی 

مرکز تصمیم گیری شود.

نماینده ولی فقیه در اس��تان کرمان با اش��اره به اهمیت فرمایشات اخیر مقام معظم 
رهبری گفت: کسی حق اهانت به مسئوالن کشور را ندارد؛ انتقاد سازنده کار یک 
مسلمان است اما اهانت به هیچ کدام از مسئوالن به ویژه سران سه قوا در شرایط فعلی 

که در جنگ هستیم، کار پسندیده ای نیست.

حجت االسالم و المسلمین"حسن علیدادی سلیمانی" صبح امروز پنجم آبان ماه در 
جلسه شورای اداری اس��تان کرمان با تبریک سالروز آغاز امامت ولی عصر)عج( 
اظهار کرد: امام زمان)علیه الس��الم( منجی عالم بش��ریت است تا بشر را از جهل و 
نادانی، خودخواهی، ظلم، تج��اوز به حقوق مظلوم و دیگر ناهنجاری هایی که بر 

عالم حاکم است، نجات بدهد.
وی با اش��اره به اینکه خداوند سه ذخیره بس��یار بزرگ را در اختیار بشر قرار داده، 
افزود: این س��ه ثروت و ذخیره در هدایت و رفتن به س��مت انسانیت تاثیر دارد که 
نخستین آن عقل است که حجت را بر آدمی تمام می کند. انسان تا زمانی از فهم و 

درک استفاده نکند، نمی تواند خوب و بد امری را تشخیص بدهد.
علیدادی سلیمانی تصریح کرد: ذخیره دوم کتب آسمانی و در راس آن قرآن کریم 
اس��ت که خداوند آن را برای هدایت انسان ها فرستاد و این آیات نورانی و گزاره 
های پرمحتوای دینی که اگر فقط بش��ر به چند گزاره از آن دقت نموده و خود را 

مکلف به عمل به آنها بکند بخش قابل توجهی از راه را رفته و هدایت شده است.
امام جمعه کرمان بیان کرد: ثروت س��وم، نبوت و وجود خاص پیامبر اسالم صلی 
اهلل علیه و آله اس��ت که ایشان انسانی نمونه در اخالق، روش و سیره بوده که مانند 
نداشته و ندارد و پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله با سختی های فراوان هدایت بشر 

را به عهده داشته است.
وی اظهار کرد: در ادامه سلسله نبوت، نگاه معصوم دیگری نیاز بود تا بشر را هدایت 
کند و این مسیر بزرگ به دست شخصیتی پاک و به دور از هر خطا و اشتباهی یعنی 

با هدایت امام معصوم ادامه یافت که امروز به دست باکفایت ولی عصر)عج( است 
و حجت را بر ما تمام می کند.

علیدادی س��لیمانی با اش��اره به رویکرد امامان معصوم گفت: تالش در راه حفظ و 
دفاع از ارزش ها، اخالق و معنویت، دفاع از حریم انسانیت تا پای جان توسط ائمه 
در راه هدایت انس��ان ها صورت گرفته و امامان معصوم شخصیت حقیقی خود را 
فدای ش��خصیت حقوقی خود کردند و حرکت تا شهادت را در زندگی همه ائمه 

می بینیم.
وی با اش��اره به اینکه رویکرد دوم ائمه معصومین امید و انتظار است، عنوان کرد: 
ام��روز مفتخر به وجود ولی فقیه هس��تیم ک��ه در هدایت جامعه و هم��ه امور باید 

فرمایشات مقام معظم رهبری را نصب العین قرار بدهیم.
نماینده ولی فقیه در اس��تان کرمان با اش��اره به اهمیت فرمایشات اخیر مقام معظم 
رهبری گفت: کسی حق اهانت به مسئوالن کشور را ندارد؛ انتقاد سازنده کار یک 
مسلمان است اما اهانت به هیچ کدام از مسئوالن به ویژه سران سه قوا در شرایط فعلی 

که در جنگ هستیم، کار پسندیده ای نیست.
وی اظهار کرد: مس��ئله دیگر این اس��ت که همه باید دست به دست هم داده و در 
مبارزه جدی علیه ویروس کرونا همراه شده و به تذکراتی که از ستادهای مربوطه 

اعالم می شود به صورت دقیق عمل کنیم.
علیدادی سلیمانی تصریح کرد: این هنر نیست در مقابل تذکرات ستادهایی که برای 
خدمت به مردم ایجاد شده، بایستیم و هر روز چندصد خانواده به عزا بنشینند به دلیل 

اینکه برخی تمرد می کنند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان کرد: مقام معظم رهبری حجت را بر همه تمام 
کردند و بر همه مس��ئوالن است که در حیطه مسئولیت خود به مردم اطالع رسانی 
کرده تا توصیه ها را جدی گرفته و به اندازه ضرورت دور هم جمع بشویم تا بر این 

ویروس بی رحم کرونا فائق بشویم.

دکتر ستاره ساعی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بم در گفتگو با خبرنگار 
طلوع ب��م در خصوص تعیین داروخانه منتخب برای توزیع انس��ولین گفت: تمام 
داروخانه های ما انسولین را توزیع می کنند ما در شرق استان کرمان داروخانه منتخب 
نداریم؛ وی در ادامه گفت: در شهرهای بزرگ به دلیل داشتن تعداد زیاد داروخانه 
باید تعدادی را معرفی کنند؛ اما در شرق استان کال 3۰ داروخانه داریم و هر مقدار 

سهمیه انسولین به دانشگاه برسد بین همه داروخانه های شرق استان توزیع می شود
وی در خصوص کمبود انس��ولین نیز گفت: در حال حاضر فقط انسولین النتوس 
کمبود داریم که نه تنها در شرق استان بلکه در کل کشور این مشکل وجود دارد و 

هنوز توزیع نشده است؛ اما در حوزه شرق استان کرمان ۴ نوع انسولین دیگر توزیع 
شده که همه از نوع قلمی هستند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی درخصوص انواع انس��ولین قلمی نیز گفت: این نوع انسولین به 5 نمونه تقسیم 
می شوند، یک نمونه از این انسولین ها تعداد خیلی محدودی توزیع شده اما ۴ نمونه 

دیگر در تمام داروخانه های شرق استان موجود هستند.
وی در ادام��ه گفت: تمامی انس��ولین های قلمی خارجی هس��تند و در ایران فقط 

برچسب فارسی روی آنها درج می شود.

محمد بنی اسدی شهردار بم خبر داد:

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

در دیدار محمد جواد فدائی استاندار کرمان با معاونان سازمان برنامه و بودجه محقق شد؛
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، و جانشین استاندار کرمان در ستاد 
مدیریت کرونا؛ ضمن تشریح مجدد محدودیت های کرونایی در استان 
به دلیل ش��دت گرفتن بیماری و با بیان اینکه در پیک س��وم، مجبور 
ش��دیم جان را بر نان مقدم بداریم، یادآور ش��د ک��ه اگر همه ی مردم 

پروتکل ها را رعایت می کردند نیاز به این اقدامات نبود.
بصیری افزود: »برای ما تعطیل کردن صنوف کار س��ختی اس��ت ولی 

مجبور به این تصمیم شدیم«.
در عین حال، وی تصریح کرد که اگر همچنان توصیه های بهداش��تی 
رعایت نش��ود، ای��ن احتمال وج��ود دارد که جاده ه��ا را نیز ببندند و 

محدودیت های رفت وآمد نیز مثل گذشته، بر گردد.
به گزارش خبرن��گار فردای کرمان، محمدصادق بصیری، در نشس��ت 
خب��ری با موضوع کرونا که عصر پنجش��نبه هش��تم مهرماه به صورت 
مجازی و حضوری برگزار ش��د، گفت: »ش��ش شهرستان شامل زرند، 
کرمان، بافت، س��یرجان، رفسنجان و بردسیر چون شرایط حاد و فوق 
قرمز دارند، تعطیلی اصناف در آن، شرایطی دارند و آن دسته از اصناف 

که جزو مشاغل فهرست اول هستند باز و بقیه همه بسته هستند«.
وی توضیح داد: »فروش��گاه های زنجیره ای مایحتاج مردم باز هس��تند 
ام��ا اگر یک مجتمع بزرگ هس��ت که یک طبقه مب��ل و لوازم منزل 
می فروش��د و طبقه ی دیگر فقط مایحتاج مردم؛ دو بخش دیگر بسته 
و فقط بخشی که ضروریات را عرضه می کند باز است. سوپرمارکت ها،  
میوه و سبزی فروشی ها، قصابی و مرغ و ماهی فروشی ها، میادین میوه و 
تره بار، نانوایی ها و فروشگاه های لبنیاتی از جمله دیگر مشاغلی هستند 

که مجاز به فعالیتند«

بصیری افزود: »در اطالعیه ی قبلی گفته بودیم رستوران ها و فست فودها 
و جاهایی که غذا سرو می شود، تا ساعت چهار بعدازظهر فعالیت عادی 
داش��ته باش��ند و بعد به صورت بیرون بر فعالیت کنند. این، مربوط به 

همه ی نقاط استان به جز این شش شهرستان است«.
وی با تاکید بر اینکه در این شش شهرستان رستوران ها و فست فودها و 
مراکز سرو غذا کال تعطیل هستند مگر اینکه بیرون بر باشند، ادامه داد: 
»جایگاه های س��وخت، مراکز تعمیر خودرو و تعمیر لوازم منزل، مراکز 
بهداشتی و درمانی و امدادی که هالل احمر هم شامل آن است، مراکز و 
فروشگاه های دامپزشکی، مراکز پخش دارو و موادغذایی و مراکز درمانی 

و داروخانه ها باز و بقیه تا 14 روز تعطیل هستند«.
بصیری اظهار کرد: »بقیه ی شهرستان ها که جزو این مناطق فوق حاد 
نیستند، تعریف متفاوتی دارند و اعالم شد که محدودیت ها به چه شکل 
است از جمله اینکه کالس های درس در همه ی نهادها و مراکز آموزشی 

و خصوصی و دولتی حضوری برگزار نمی شود«.
وی تصریح کرد: »مدارس در سراسر استان کرمان، غیرحضوری است؛ 

همچنین، دانشگاه ها و حوزه علمیه و زبان سرا و دیگر آموزشکده ها هم. 
البته، کادر اداری با کادر آموزشی فرق دارد؛ در مدرسه، مدیر و معاون 
تعطیل نیس��تند و باید به محل کار بروند و یا براساس دورکاری اقدام 

شود. در دانشگاه هم قسمت کارمندی شرایط خاص خود را دارد«.
معاون استاندار کرمان درباره ی دورکاری نیز گفت: »دورکاری کارمندان 
در شش شهرستان فوق بحرانی، الزاما باید 50 درصد اعمال شود. این 
الزام را سازمان امور اداری و استخدامی برای تهران ابالغ کرده و ما در 
اس��تان مصوبه ی ش��ورای تامین را نیز برای آن گرفتیم که این را اجرا 

کنیم و و همین امروز ابالغ می شود. اجرای این مصوبه بسیار مهم است 
و مجازات سنگینی برای کسانی که رعایت نکنند وضع شده است«. وی 
تاکید کرد که ادارات شش شهرستان حاد، ملزم به کاهش کارکنان تا 

سقف 50 درصد هستند.
وی اف��زود: »در دورکاری نی��ز اولویت باید ب��ه گروه های خاصی مثل 
افراد مسن و دارای بیمار ی های زمینه ای داده شود، نکته ی مهم دیگر 
اینکه صحبت تعطیلی نیست بلکه دورکاری است و به این معنا نیست 
که اداره نیایند و مس��افرت برون��د. مدیران باید طوری تنظیم کنند تا 
کارمندان دورکار، یک روز درمیان باشند تا انگیزه ای برای سفر نباشد 
ضمن اینکه ارباب رجوع اگر کار مهمی دارد طوری عمل شود که کارش 

بر زمین نماند«.
وی اضافه کرد: »دیشب مصوبه داشتیم، که کسانی دورکاری می روند 
اگ��ر اداره دورکاری خاصی منظور نکرده باید در اختیار بازرس��ی قرار 
داده شود تا در جریان تیم های بازرسی از آن ها استفاده شود«. بصیری 
گفت: »همچنین، دس��تگاه های اجرایی موظفند ضم��ن برنامه ریزی 
ترتیبی اتخاذ کنند تا در خدمات رس��انی وقفه ایجاد نشود. قرار شد تا 
زمان اجرای مصوبه میز خدمت در ادارات فعال تر ش��ود. به ارباب رجوع 
بدون ماس��ک خدمت ندهند و کسی هم که مراجعه کرده سوال کنند 
اگر ضروری نیس��ت بگویند مثال دو هفته ی دیگر بیاید و اگر ضروری 
است نوبت به او داده شود تا روزهای بعد بیاید که ازدحام ایجاد نشود«.

معاون اس��تاندار کرمان در بخش دیگری از س��خنان خ��ود، درباره ی 
حمایت های اقتصادی که از این مشاغل تعطیل، خواهد شد چه هستند؟ 
توضیح داد که در جلس��ه ای ویژه و مربوط به مسائل اقتصادی کرونا با 
بانک ها و معاونت محترم اقتصادی اس��تانداری در این باره اطالع رسانی 

شود تا معلوم شود که چه تسهیالتی دیده شده است.
وی س��پس اظهار کرد: »ما مایل بودیم محدودیت ها اصال نباش��د، اگر 
مردم پروتکل ها را رعایت می کردند نیاز به این اقدامات نبود و برای ما 
سخت است مغازه داری که نان شبش به این کار وابسته است تعطیل 
شود ولی وقتی که رعایت نمی شود و با همه ی تاکیدات، بیخیالی را در 
مکان ه��ای مختلف می بینیم، مجبوریم ج��ان را بر نان مقدم بداریم و 
خواستیم با این تعطیلی ها، با وضع موجود به عنوان یک جراحی برخورد 
ش��ود و مردم حساس��یت را بیش تر درک کنند و زمینه ی اجتماعات 

حذف شود«.
وی ب��ا یادآوری اینکه در موج اول جاده ها را بس��تیم ولی االن ترددها 
برقرار اس��ت در حالی که خود مس��افر عامل مهمی در شیوع بیماری 
اس��ت، تصریح کرد: »اگر باز هم رعایت نشود محدودیت های جاده ای 

نیز ممکن است برگردد«.
وی ادامه داد: »حساس��یت مردم به دلیل خستگی یا هر دلیل دیگری 
که باش��د پایین آمده است در حالی که ما نیاز داریم همواره نسبت به 
حضور این ویروس در جریان زندگی مان آگاه باشیم و مراقبت های الزم 

را داشته باشیم«

 اگر توصیه های بهداشتی رعایت نشود، جاده ها را هم می بندیم 
عرصهمعاون و جانشین استاندار کرمان در ستاد مدیریت کرونا مطرح کرد 

گزارش تصویری بتن ریزی فونداسیون، آجرگذاری سقف و نصب 
ستونهای میلگردی واحدهای ویالیی پروژه انبوه سازان بهار 

در ارگ جدید - 1 آبان 99


