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معاون اجتماعی دادگستری استان:

ب اجتماعی
کرمان در فقر و آسی 
جزو استانهای اول است

گروه جامعه :معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری استان کرمان گفت« :کرمان در فقر
و آسیبهای اجتماعی تقریبا جزو رتبههای اول کشور
است و در فضای کسبوکار جایگاه خوبی ندارد و باید با
همکاری تمامی بخشها و با استفاده از منابع استان در
جهت کاهش فقر و آسیبهای اجتماعی گام برداشت».
به گزارش ایسنا کرمان ،سیدمهدی قویدل ۱۲
آبانماه در سومین گردهمایی فعاالن اقتصادی و
مسئوالن قضایی استان کرمان ،بیان کرد« :درگیر جنگ
اقتصادی هستیم و در این عرصه سرداران و سربازانی
قدم به رزمگاه مبازره با استکبار جهانی گذاشتند که
نقش فعاالن اقتصادی در این برهه قابل ستایش است».
وی حمایت از فعاالن اقتصادی و تولید را از
رویکردهای دستگاه قضا دانست و ادامه داد« :باید
چرخشی در عملکرد دستگاه قضایی وجود داشته باشد
و قبل از تشکیل پرونده ،به دنبال حذف علل و عوامل
باشیم و در این راستا چالشها و موانع را شناسایی و
برای آنها برنامهریزی کنیم».
قویدل اضافه کرد« :دستگاه قضا قصد دارد ارتباط
نزدیکی با فعاالن اقتصادی داشته باشد تا مسایل،
موانع و چالشهای تولید را شناسایی و در راستای
راهکارهایی برای رفع آنها قدم بردارد و در جاهایی
که نیاز است نظر مشورتی خود را به فعاالن ارائه دهد».

سخنگوی دانشگاه علومپزشکی کرمان
خبر داد

سیر نزولی بیماری آنفلوآنزا
در کرمان

گروه جامعه :سخنگوی دانشگاه علومپزشکی
کرمان با اشاره به وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کرمان،
گفت« :موج آنفلوآنزا در استان کرمان از هفتۀ دوم
مهرماه آغاز شد و در هفتۀ چهارم مهر به قله رسید
و از هفتۀ دوم آبان سیر نزولی را طی میکند بهطوری
که تعداد مبتالیان سرپایی و بستری کاهش یافته
است».
دکتر سعید صحبتی تاکید کرد« :خوشبختانه در
حوزۀ تحت پوشش دانشگاه علومپزشکی کرمان هیچ
مورد فوتی ناشی از ابتال به بیماری آنفلوآنزا نداشتیم».
به گزارش ایسنا کرمان ،وی خاطرنشان کرد« :از
بیماران مشکوک به آنفلوآنزا بستری در بیمارستان
آزمایش گرفته میشود که جواب آزمایش تقریبا بین
 ۳۰تا  ۴۰درصد مثبت است و عمدتا به آنفلوآنزای تیپ
 Aمبتال هستند ولی خوشبختانه عموما با حال عمومی
خوب مرخص میشوند».
سخنگوی دانشگاه علومپزشکی کرمان گفت« :تا
پایان هفتۀ گذشته حدود  ۱۵۹مورد مبتال به آنفلوآنزا
در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علومپزشکی
کرمان بستری شدهاند و احتماال تاکنون آمار به حدود
 ۱۷۰نفر رسیده باشد».
تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی
وی با بیان اینکه در استان کرمان نیاز به تعطیلی
مدارس احساس نشد ،اظهار کرد« :خوشبختانه موج
آنفلوآنزا در کرمان در حال فروکش کردن است
اما بر رعایت پروتکلهای بهداشتی تاکید داریم و
دستورالعملهای بهداشتی آنفلوآنزا و کرونا تقریبا یکی
است».
صحبتی افزود« :به گروههای پرخطر که دارای
بیماری زمینهای هستند ،سالمندان و مادران باردار
توصیه میشود حتما واکسن آنفلوآنزا را از داروخانهها
تهیه کرده و تزریق کنند».
وی یادآور شد« :همچنین والدین اگر فرزندشان
مشکوک به ابتال است او را به مدرسه نفرستند و در
خانه استراحت کند زیرا یکی از دالیل گسترش بیماری
آنفلوآنزا حضور دانشآموز بیمار در مدرسه بوده است».
صحبتی با تاکید بر اینکه بیماران نباید خودسرانه
دارو استفاده کنند ،اظهار کرد« :بیماریهای ویروسی
مانند آنفلوآنزا اصال نیاز به مصرف آنتیبیوتیک ندارند
اما متاسفانه خانوادهها خودسرانه آنتیبیوتیک به
فرزندان خود میدهند».
وی دربارۀ وضعیت کرونا در کرمان نیز گفت« :کرونا
هماکنون در پایینترین حالت ممکن بوده و تعداد موارد
سرپایی و بستری آن نیز کاهش یافته است اما همچنان
وجود دارد».

رئیس سازمان صمت کرمان خبر داد

کرمان  ۴۶۰۰پهنۀ معدنی بلوکه دارد
پروانۀ بهرهبرداری با شرط اکتشاف صادر شود
اختصاص  ۵۰۰میلیارد تومان برای جربان خسارت معادن

گروه اقتصاد :رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان کرمان با بیان
اینکه وضعیت حبس معادن استان
در زون (محدوده) مس تقریبا پر
شده است ،گفت« :هفت هزار و ۲۰۰
محدودۀ معدنی در استان به ثبت
رسیده که چهار هزار و  ۶۰۰مورد آن
بلوکه شده و در قالب مزایده وضعیت
بهرهبرداری آنها پیگیری میشود».
مهدی حسینینژاد با بیان اینکه
دستورالعملهایی از قبل نوشته شده
که مانع مزایدۀ معادن میشود ،افزود:
«باید شرط اکتشاف را برای صدور
پروانۀ بهرهبرداری معادن گذاشت».
وی همچنین با بیان اینکه
شورای معادن میتواند ظرفیتی برای
استانهای معدنی باشد و تاکنون نیز
توانسته به استانها کمک دهد ،ادامه
داد ۱۵« :درصد حقوق دولتی باید به
استان بیاید اما پس از رصد  ۱۲سال
گذشته ،این اعتبار برگشت کافی به
استان نداشته زیرا بازگشت اعتبارات
پس از ورود به خزانه دشوار میشود،
لذا پیشنهاد میشود پیش از ورود به
خزانه برای سهم استان برنامهریزی
کنیم و با کمک بهرهبرداران کاری در
این حوزه انجام دهیم».
حسینینژاد خاطرنشان کرد« :در
آیندۀ نزدیک حقوق دولتی معادن
افزایش مییابد و سهم استانها افزایش
چشمگیری خواهد داشت لذا پیشنهاد
 ۱۰درصد را از این محل دادیم که
در این زمینه میزان سهم استان

میتواند به چهار هزار میلیارد تومان
برسد».
به گزارش ایرنا کرمان ،وی در
شورای معادن استان که  12آبانماه
برگزار شد ،با بیان اینکه درخصوص
بلوکه شدن معادن برای اینکه حقی
ضایع نشود ،موضوع از طریق مزایده
پیگیری میشود ،ادامه داد« :در واقع
بحث انفال بودن معادن را تنها برای
تضییع نشدن حق تعداد معدودی از
افرادی که معدن ثبت کردهاند ،سلب
کردهایم».
رئیس سازمان صمت استان کرمان
یادآور شد ۴۲« :مادۀ معدنی در استان
کرمان شناسایی شده اما اکتشافات از
پنج تا هفت درصد انجام شده و آن هم
بیشتر سطحی است لذا باید اکتشافات
عمیق را در کشور پیش ببریم که
بسیاری از کشورها به این حوزه ورود
کردهاند».
وی خاطرنشان کرد« :اکتشاف
عمیق فقط در سرچشمه میدوک و

سونگون انجام گرفته است».
حسینینژاد یادآور شد« :افراد در
قانون معادن میدانند که هزینه در
معدن ممکن است به سوددهی برسد
یا نرسد ،لذا بایستی در صورت اثبات
ذخیره ،پروانۀ بهرهبرداری صادر کنیم
تا افراد توانمند به این حوزه ورود
کنند».
وی اضافه کرد« :افراد فعال در حوزۀ
معدن باید ضمانتنامۀ حسن انجام کار
داشته باشند و مصوبهای گذاشتهایم تا
مکتشف بداند که اگر فعالیت او منجر
به کشف معدنی نشد ،حق و حقوقی
ندارد».
حسینینژاد افزود« :قانون معادن
شن و ماسه را در قانون معادن سال
 ۷۷داشتیم و این قانون در سال ۹۰
حذف شد که پیشنهاد دادیم وضعیت
معادن شن و ماسه در قانون سال
 ۱۴۰۲مصوب شود تا مشکل مجوزهای
این بخش رفع شود».
حسینینژاد ادامه داد۵۰۰« :
میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱
برای جبران خسارتهای معادن به
برخی زیرساختها به استان اختصاص
یافته است».
وی تاکید کرد« :دستگاههای متولی
از جمله محیط زیست ،منابع طبیعی و
صمت میتوانند از محل یک درصد از
فروش معادن ،درخواستی برای جبران
خسارت ارسال کنند تا در شورای
برنامهریزی و توسعه استان بررسی و
به استان وصول شود».

در چارچوب خواهر خواندگی کرمان با شهر آرماویر؛

شهردار آرماویر ارمنستان
از حمامموزه سیم و زر کرمان بازدید کرد

گروه جامعه :شهردار شهر
آرماویر و هیات همراه که در
چارچوب گسترش همکاریها میان
ارمنستان و ایران ،و امضاء تفاهمنامۀ
خواهرخواندگی کرمان و آرماویر و
ی با شهرداری کرمان
گسترش همکار 
به این شهر سفر کرده بود ،شامگاه
چهارشنبه  11آبانماه در چارچوب
دیدار خود از برخی بناهای تاریخی
کرمان ،از حمامموزه سیم و زر کرمان
هم دیدن کرد.
به گزارش استقامت ،در این
دیدار که شعربافتبریزی ،شهردار
کرمان او را همراهی میکرد،
حسین ودیعتی سرمایهگذار و مدیر
حمامموزه ابراهیمخان ظهیرالدوله
در مورد تاریخ تاسیس حمام و مرمت
آن ،و نیز راهاندازی موزه سیموزر
کرمان در این بنای تاریخی ،برای
دیدارکنندگان توضیحاتی داد.
ودیعتی اظهار کرد« :در این
حمامموزه حدود  1.5کیلوگرم
طال و  7000مثقال نقره ساخت
استادکاران قدیمی کرمان به نمایش
گذاشته شده است .عالوه بر این،
مجسمههایی در حمام نصب شده که
مراحل ساخت طال و نقر ه را از 200
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استاندار کرمان:

امکان افزایش پروازهای
مستقیم به عتباتعالیات
وجود دارد

گروه جامعه :استاندار کرمان در دیدار رئیس سازمان
حج و زیارت کشور با اشاره به ظرفیت فرودگاهی استان،
گفت« :امکان افزایش پروازهای مستقیم به عتباتعالیات
و یا سفرهای حج در استان وجود دارد» .محمدمهدی
فداکار با بیان اینکه زائرین غالبا قشر متوسط جامعه
هستند ،افزود« :سعی میکنیم در چارچوب قانونی و
با هماهنگی شورای عالی بانکها ،برای سفرهای سوریه
تسهیالتی به زائرین ارائه دهیم» .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی استانداری کرمان ،وی همچنین با تاکید بر
اینکه هدف ما آرامش زائرین عتبات عالیات است ،بیان
کرد« :به دلیل مسافتهای طوالنی عراق و سوریه ،سعی
ما بر این است که زائرین را با پروازهای خوب تکریم
کنیم» .رئیس سازمان حج و زیارت نیز با اشاره به اینکه
تکریم زائر ،سیاست راهبردی ما است و در عربستان هم
آن را تاکید کردیم ،افزود« :زائر ایرانی باید با کرامت به
سفر زیارتی برود و برگردد و هر کجا قرار باشد به زائر
ایرانی توهین شود ،حتماً متوقف خواهیم کرد».
حسینی در ادامه گفت« :زائران معموال مسن هستند
و پروازهای کوچک برای مسیرهای طوالنی مثل عراق
و سوریه مناسب نیستند و باید نگاه ویژهای به زائرین
داشته باشیم».

رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کرمان:

بانکها با شرکتهای دانشبنیان
همکاری خوبی ندارند

گروه اقتصاد :رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان کرمان با اشاره به اینکه توسعۀ زیرساختهای
فیزیکی در پارک علم و فناوری یک ضرورت است،
گفت« :بیش از شش هزار نیاز فناورانه در استان کرمان
شناسایی شده است» .جعفر رودری با اشاره به نشستی
با شرکتهای دانشبنیان و بیان مشکالت توسط آنها،
افزود« :در این جلسه ،زیرساخت ،تامین مالی و قوانین و
مقررات زائد و اضافی مهمترین مشکالتی بود که مطرح
شد» .وی نبود تضامین بانکی را از دیگر موارد مطرح شده
در حوزۀ تامین مالی بیان کرد و ادامه داد« :بانکها با
شرکتهای دانشبنیان همکاری خوبی ندارند».
به گزارش تسنیم کرمان ،وی در شورای راهبری
فناوری و تولید دانشبنیان استان کرمان با بیان اینکه
ارتباط بین صنعت ،دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
بسیار اهمیت دارد ،اظهار کرد« :عدم آنتندهی درست
تلفن همراه در برخی نقاط استان یکی از چالشها در
حوزۀ زیرساختی است».

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد بهزیستی
کشور:

بودجه پیشگیری از اعتیاد
بسیار ناچیز است

سال قبل به نمایش گذاشته شده
است» .شایان ذکر است ،ودیعتی
که پیش از این نیز ،با مرمت قیصریۀ
ابراهیمخان با مشارکت همکارانش
در این راستهبازار ،خدمت بزرگی
به تاریخ و فرهنگ شهر کرده ،پس
از آنکه با سرمایۀ شخصی ،حمام
ابراهیمخان را مرمت کرد ،تصمیم
گرفت برای یادآوری پیشینۀ غنی
کرمان در صنعت زرگری ،حمام را به
موزهای زنده تبدیل کند.
پیش از آنکه وی به سراغ حمام
بیاید ،این بنای ارزشمند تاریخی
در آستانۀ تخریب بود .با دلسوزی
و تالش این بازاریِ فرهنگدوست،

اکنون هم بنا حفظ شده و هم موزهای
که بهعنوان یکی از گنجینههای
گرانبهای هنری استان بهحساب
میآید ،به داشتههای استان اضافه
شده و هم اینکه پیشینۀ صنعت
باسابقۀ طال و نقرۀ کرمان به نمایش
گذاشته شده است.
ودیعتی بارها این موضوع را
یادآور شده که متاسفانه ما کرمانیها
کوتاهی کردیم و بخش زیادی از این
هنر و صنعت اصیل فراموش و این
صنعت در کرمان بیفروغ شد .او
امیدوار است که این موزه بتواند به
معرفی و احیای این صنعت قدیمی
در کرمان کمک کند.

گروه جامعه :رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان
بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بودجه پیشگیری در
مقایسه با اقدامات پیشگیری و همچنین وضعیت اعتیاد
بسیار ناچیز است ،گفت« :بودجه حوزۀ پیشگیری از
اعتیاد نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته ،اما با
توجه به تورمها ،این میزان افزایش تاثیری نداشته
است».
ماریت قازاریان افزود« :با توجه به این میزان بودجه
اندک نمیتوان ضریب نفوذ را افزایش و جمعیتی را تحت
پوشش برنامههای پیشگیرانه قرار داد مگر آنکه بودجه
در این حوزه افزایش چشمگیری داشته باشد».
وی اضافه کرد« :میزان کم اعتبارات تخصیص داده
شده به حوزۀ پیشگیری از اعتیاد ،همیشه با جملۀ
«پیشگیری از اعتیاد بهتر از درمان است» مغایرت داشته
است» .به گزارش ایسنا ،رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که برای
سال  ۱۴۰۲به چه میزان بودجه برای حوزه پیشگیری
از اعتیاد نیاز است؟ گفت« :ما نیازمند افزایش ۵۰۰
درصدی هستیم ،چراکه باید میزان بودجه در این بخش
افزایش چشمگیری داشته باشد تا بتوان برنامهها را برای
گروههای مخاطب تعریف کرد».

