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گروه جامعه: استاندار کرمان در بازدید 
از بیمارستان اعصاب و روان نوریه کرمان 
و  اجتماعی  تامین  مشکالت  به  اشاره  با 
مالیات این مرکز درمانی، گفت: »تعطیل 
نیست.  منطقی  کار  بیمارستان  کردن 
است  خصوصی  بخش  چون  بیمارستان 
است.  برداشته  دولت  روی دوش  از  باری 
با یکدیگر بسیار متفاوت  تعرفه ها و تورم 
باید  است  درمان  واقعی  نیت  اگر  و  است 

همه مشارکت و به نحوی کمک کنیم«.
این که  بیان  با  فداکار  محمدمهدی 
رسیدگی به بیماران روانی و درمان آن ها 
است،  امری ضروری  جامعه  آرامش  برای 
تاکید کرد: »بیمارستان نوریه باید حمایت 
شود و هر ارگانی به هر شکلی می تواند باید 

کمک کند«.
به گزارش ایسنا کرمان، وی بیان کرد: 
پرداخت  در  وقفه  که  میزانی  همان  »به 
به وسیله بیماران وجود دارد، ارگان ها نیز 

به بیمارستان فرصت دهند«.
فداکار در خصوص مشکالت بیان شده 
داد:  ادامه  بیمارستان  ریاست  سوی  از 
سقف  عموما  چون  تکمیلی  »بیمه های 
این  هزینه های  پاسخگوی  دارند  پرداخت 
تأمین  خصوص  در  اما  نیستند  بیماران 

اجتماعی و مالیات ها باید تأملی شده و حل 
شود؛ از جمله این که به همان میزانی که 
بیماران وجود  به وسیلۀ  پرداخت  وقفه در 
فرصت  بیمارستان  به  نیز  ارگان ها  دارد 

دهند«.
وی تأکید کرد: »همچنین برای مسئلۀ 
وام نیز پیگیری شده و با بانک ها صحبت 

می شود«.
نوریه  بیمارستان  رئیس  رجبی زاده، 
گفت:  بازدید  این  حاشیۀ  در  نیز  کرمان 
از  جهانی  بهداشت  سازمان  »تعریف 
است  روانی  و  جسمی  سالمتی  سالمتی، 
و خیلی از جاها هزینه های هنگفتی برای 

بیماران  این  زیرا  می شود  روانی  بیماران 
عالوه بر اختالل در زندگی خود، در زندگی 

دیگران نیز اختالل ایجاد می کنند«.
بیشتر  تعامل  درخواست  ضمن  وی 
کرد:  اظهار  نوریه،  بیمارستان  با  ادارات 
جای  همه  در  روانی  »بیمارستان های 
حمایت  اینجا  اما  می شود  حمایت  دنیا 
نمی شویم که هیچ، بلکه باید مالیات هم 

بدهیم«.
از  حاضر  حال  »در  افزود:  رجبی زاده 
لحاظ نقدینگی وضعیت خوبی نداریم و از 
طرف تأمین اجتماعی هم بدهی هایی برای 

ما مشخص شده است«. 

گروه جامعه: رئیس شورای شهر کرمان 
در نخستین جلسۀ علنی سال دوم فعالیت 
این دوره از شورا با طرح این سوال که آیا 
برآورده  ما  از  مردم  توقعات  تمام  تاکنون 
منفی  پاسخ  »قطعا  گفت:  خیر؟  یا  شد 

است«.
»اما  اظهار کرد:  نادری سپس  علیرضا 
راه  در  است.  نکته ضروری  یک  به  توجه 
اما  داریم،  امکاناتی  هدفی  هر  به  رسیدن 

همۀ امکانات دارای محدودیت است«.
این  از  کرد  تالش  »باید  افزود:  وی 
امکانات محدود، بیش ترین بهره را ببریم و 
در یک سال گذشته، تالش اعضای شورای 

ششم این بود که این گونه عمل کنند«.
این یک سال،  اظهار کرد: »در  نادری 
شورا بیش از 500 مصوبه داشته که شاید 
بتوان گفت که فقط حدود 30  افتخار  با 
شورا  به  انطباق  هیات  طرف  از  مصوبه 

بازگشت داده شد«.

وی ادامه داد: »تصور می کنم این، قدم 
 17 هر  از  که  بود  خوبی  و  مثبت  بسیار 
مصوبه، یک مورد برگشته باشد که بعضی 
و  داشت  اسناد  و  مدارک  تکمیل  به  نیاز 

وقتی این اقدام انجام شد، تایید شدند«.
شورای  رئیس  استقامت،  گزارش  به 
شهر کرمان روز دوشنبه 24 مردادماه در 
صحن علنی شورا بیان کرد: »تعداد اندکی 
ارجاع  اختالف  حل  هیات  به  مصوبات  از 
رای  دوباره  این هیات، عمدتا  در  شد که 

به نظر شورا دادند«.
شورای  ردشدۀ  »مصوبات  گفت:  وی 
ششم بسیار اندک بوده است چون تالش 
داشتیم خالف قوانین و مقررات مصوبه ای 

نداشته باشیم«.
نادری سپس اظهار کرد: »در این یک 
سالی که گذشت هم شورای عمومی و هم 
کمیسیون ها تمام تالش را در رسیدن به 
تشکیل  زیادی  جلسات  و  کردند  اهداف 

دادند. در همۀ هفته ها مگر ایام تعطیلی، 
و  دادند  تشکیل  را  جلسه  کمیسیون ها 
وقتی تعطیلی رسمی بود، جلسات جبرانی 

برگزار شد«.
وی با بیان اینکه اعضای شورا به محالت 
نیز  مساجد  در  و  کردند  سرکشی  فراوان 
حضور یافتند، افزود: »همه سعی کردند به 

تمام مسائل شهر آگاه باشند«. 

گروه جامعه: شهردار کرمان با اشاره به 
بازدید اخیر وزیر کشور از پناهگاه سگ های 
بدون صاحب گفت: »وزیر محترم از پناهگاه 
بازدید کردند و گفتند این خط قرمز ماست 
که در معابر عمومی شهر حضور سگ ها را 
کنید  جمع آوری  را  سگ ها  باشیم؛  داشته 
به  کنید.  استفاده  آرام(  یوتانایز)مرگ  از  و 
قانون  در  موضوع  این  که  گفتند  صراحت 
شعرباف تبریزی  سعید  است«.  شده  دیده 
باید  جمع آوری  از  بعد  »سگ ها  افزود: 
رها  شهری  محدودۀ  از  خارج  اقلیمی  در 
شوند. وزیر محترم کشور گفتند اگر محیط 
معرفی  را  رهاسازی  مناسب  فضای  زیست 
محیط  از  مستقل  شهرداری ها  نمی کند، 
زیست رهاسازی را انجام دهند«. وی اظهار 
کرد: »اگر اکیپ جمع آوری سگ ها فعال تر 
شود، تعداد حیوانات پناهگاه به سرعت به 
دو، سه هزار قالده می رسد و مشکل ایجاد 
اینکه  بیان  با  شعرباف تبریزی  می شود«. 
تاکنون در این باره دو جلسه با دامپزشکی و 
محیط زیست داشته ایم، ادامه داد: »فرایند 
است.  مشخص  حیوانات  این  ساماندهی 

شهرداری  با  اولیه  نگهداری  و  جمع آوری 
است و قانون می گوید در مواردی که حس 
آرام  مرگ  از  دارد،  مشکل  سگ  می کنید 
استفاده کنید«.  وی اظهار کرد: »براساس 
تاکید وزیر محترم کشور، ما روند را متفاوت 
است  وزیر  دستور  صراحتا  چون  می کنیم؛ 
ما  نیاید؛  و چه  بیاید  زیست  و چه محیط 
باید وظیفۀ خود را انجام  دهیم«. به گزارش 
استقامت، شهردار کرمان این توضیحات را 
در  و  شورای شهر  مردادماه  در جلسۀ 24 
پاسخ به انتقادات رئیس کمیسیون خدمات 

نامناسب  ساماندهی  به  نسبت  شهری 
افزود:  و  کرد  مطرح  بالصاحب  سگ های 
»امیدواریم محیط زیست برای معرفی اقلیم 

رهاسازی همکاری کند.
گرگ  با  سگ ها  این  اگر  می دانیم  ما   
می شود  ایجاد  مشکالتی  کنند،  جفتگیری 
این حیوانات در شهر هم دیگر  اما تحمل 
قابل قبول نیست«. وی اضافه کرد: »در حال 
حاضر، شهرداری برای عقیم سازی هر سگ 
نر 600  تومان و هر سگ  ماده 800 هزار 

هزار تومان هزینه می کند«. 

هشدار رئیس کمیسیون عمران و 
شهرسازی شورای شهر کرمان:
بدون آزادسازی مسیر 

بهره برداری از پل شهدای 
خلبان کاری عبث است

گروه جامعه: رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی 
پل  ساخت  پروژۀ  به  اشاره  با  کرمان  شهر  شورای 
شهدای خلبان واقع در بلوار هوانیروز گفت: »این، تنها 
مانده  باقی  قبل  دوره های  از  که  است  کالن پروژه ای 
تا کمک کند هرچه  از شهرداری می خواهم  و  است 
زودتر پروژه به پایان برسد«. منصور ایرانمنش افزود: 
»برای بازگشایی مسیر )منتهی به این پل( از حدفاصل 
پل کوثر تا پل خلبان حدود 10، 11 پالک مانده که 
باید تملک شود. در دورۀ گذشته، دفتری برای انجام 
تملکات دایر شد، اما اکنون این دفتر غیرفعال شده 
است«. وی با تاکید بر آزادسازی مسیر ادامه داد: »اگر 
تامین  مالی  منابع  دارد،  با همۀ مشکالتی که وجود 
شود و پل به اتمام برسد اما مسیر آزاد نشود، کاری 
عبث و بیهوده انجام شده است«. به گزارش استقامت، 
وی 24 مردادماه در صحن علنی شورای شهر کرمان 
اظهار کرد: »قسمت عمدۀ پالک های باقی مانده باید با 
ادارات دولتی تهاتر شود و امیدواریم همزمان با افتتاح 
پل، مسیر نیز آزادسازی شود«. وی همچنین گفت: 
»هفتۀ گذشته، تماس هایی از طرف مدیر پروژه های 
قرارگاه خاتم داشتیم که گفته شد در ارتباط با مسائل 
به کندی پیش  ایجاد شده و کار  مالی در کار خلل 
می رود. به همین منظور، جلسه ای در شورا تشکیل 
دادیم و از ایشان دعوت کردیم تا مشکالت را مطرح 
کند«. ایرانمنش افزود: »صحبت این بود بدهکاری که 
شهرداری به قرارگاه دارد مقداری انباشته شده است. 
تعهدی که در جلسه ای پیش از این داشتیم این بود 
که ماهانه مبلغی تا حداقل دو میلیارد تومان به پروژه 
تزریق شود«. وی ادامه داد: »این پرداخت، یکی، دو 
با توضیحات دوستان شهرداری  بود.  ماه معوق شده 
بنا شد جبران شود و گویا این هفته دو میلیارد تومان 
داده شده است« . وی بر حمایت شهرداری برای اتمام 

هرچه سریعتر پروژه تاکید کرد.

در صحن علنی شورای شهر کرمان 
مطرح شد؛

کارخانۀ بازیافت زبالۀ کرمان 
تعطیل است!

بود که کارخانۀ  اسفندماه سال 99  گروه جامعه: 
بازیافت زبالۀ شهرداری کرمان افتتاح شد. پنج ماه بعد 
و در مردادماه سال گذشته اما اعالم شد که کارخانه 
ریاضی،  علیرضا  زمان،  آن  است.  تعطیل  همچنان 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  وقت  مدیرعامل 
کرمان اعالم کرد که مزایده ای برگزار و پیمانکار نیز 
مشخص شده و فعالیت کارخانه به زودی آغاز می شود. 
خدمات  کمیسیون  رئیس  گفتۀ  به  اما  کارخانه  این 
و  شده  تعطیل  دوباره  کرمان  شهر  شورای  شهری 
آن  که  کرده  تاکید  شورا،  به  نامه ای  در  استانداری 
را تا یک ماه آینده فعال کنند. شهردار کرمان دلیل 
اقتصادی  توجیه  عدم  را  بازیافت  کارخانۀ  تعطیلی 
قرارداد  و گفت: »در  کرد  ذکر  برای سرمایه گذار  آن 
)روزانه(  که  کرده  تعهد  شهرداری  سرمایه گذاری، 
کارخانه تحویل  200 تن زبالۀ قابل جداسازی را درِ 
می تواند  که  است  یافته  کاهش  میزان،  این  اما  دهد 
زباله  جمع آوری  افزایش  و  مبدا  از  تفکیک  دلیل  به 
)توسط زباله گردها( باشد. به همین دلیل، سرمایه گذار 
قرارداد  با  تا  نمی صرفد  برایم  تناژ  این  با  می گوید 
افزود:  تبریزی  سعیدشعرباف  بدهم«.  ادامه  قبلی 
از  بیش  به  ورودی  زبالۀ  تناژ  تا  گفته  »سرمایه گذار 
200 تن نرسد، حاضر نیست فعالیت کند«. وی با بیان 
اینکه قراردادهای بازیافت و پسماند شهرداری در حال 
زبالۀ  این میزان  بتوانیم  داد: »اگر  ادامه  تغییر است، 
ورودی را تضمین کنیم، حتما با همین سرمایه گذار 
ادامه می دهیم اما اگر نتوانیم، سرمایه گذاری منتفی 
می شود و شهرداری باید کارخانه را در دست بگیرد«. 
مردادماه   24 دوشنبه  وی  استقامت،  گزارش  به 
این  ادامۀ  در  کرمان  شهر  شورای  علنی  صحن  در 
تا  مبدا  از  پیشنهاد  دو  »یکی  کرد:  اظهار  توضیحات 
کمپوست هم به شهرداری آمده است. حدود یک ماه 
تعیین تکلیف  بازیافت  قراردادهای  تا  است  نیاز  زمان 
شود و بدانیم شهرداری باید کارخانه را در دست بگیرد 

یا سرمایه گذار؟«

معاون دادگستری کرمان مطرح کرد
وجود بیش از 2000 

معتاد متجاهر در استان 
هزینه های کمپ ماده 16 

به موقع پرداخت نمی شود

دادگستری  کل  دادستان  معاون  جامعه:  گروه 
در  متجاهر  معتادان  »آمار  گفت:  کرمان  استان 
و  نفر است  از دو هزار  استان کرمان چیزی بیش 
قبل از عید سال گذشته فقط 700 معتاد متجاهر 

در کمپ ماده 16 کرمان پذیرش شد«.
استان  مشکل  به  اشاره  با  ضیاءالدینی  محمد 
کمپ  زیرساخت های  کمبود  زمینۀ  در  کرمان 
این  تامین  قانون گفته شده  افزود: »در  ماده 16، 
شورای  و  است  حاکمیت  وظیفۀ  زیرساخت ها 
و  استانداری  مخدر،  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
را  زیرساخت ها  این  که  دارند  وظیفه  فرمانداری ها 

فراهم کنند«.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کمپ ماده 16 
کرمان ظرفیت 250 نفر را دارد و از 23 شهرستان 
کمپ  سیرجان  و  بم  شهرستان ها  در  تنها  استان 
دیگر  از  باید  کرمان  کمپ  و  داریم   16 ماده 
شهرستان ها هم معتادان متجاهر را پذیرش کند، 
ادامه داد: »نیاز است که پیگیری الزم انجام شود 
دایر  را  اعتیاد  تا در همۀ شهرستان ها کمپ ترک 

کنند«.
ضیاءالدینی همچنین بیان کرد: »کمپ ماده 16 
کرمان وضعیت مناسبی ندارد و هزینه های الزم که 
باید از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

پرداخت شود، به موقع پرداخت نمی شود«.
می تواند  انتظامی  نیروی  اینکه  بیان  با  وی 
ظرف یک هفته تمامی معتادان متجاهر استان را 
و  درمان  برای  مناسبی  مکان  اما  کند  جمع آوری 
نگهداری آنها وجود ندارد، ادامه داد: »باید از جایی 
بودجه ای برای این کار اختصاص داده شود تا بتوان 
زیرساخت  این  تا  و  داد  انجام  را  بعدی  اقدامات 

نباشد بقیۀ اقدامات بیهوده است«.
دادستان کل  معاون  تسنیم کرمان،  به گزارش 
از  یکی  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  دادگستری 
قوانین جاری و ساری در جمهوری اسالمی ایران 
قانون مواد مخدر مصوب سال 76 بوده که در سال 
89 اصالحاتی به این قانون وارد شده است، اظهار 
کرد: »از جمله این اصالحات می توان به این مورد 
به  و  شد  عوض  معتاد  فرد  به  نگاه  که  کرد  اشاره 

عنوان بیمار به آن ها نگاه می شود«.
وی با اشاره به اینکه دو ماده قانونی خاص در 
این قانون در بحث معتادان داریم، ادامه داد: »ماده 
15 مربوط به افرادی است که اعتیاد داشته، تمایل 
به ترک دارند، تجاهل به اعتیاد نداشته و خودشان 

داوطلبانه برای ترک به کمپ می روند«.
اینکه اگر به نحوی که  با اشاره به  ضیاءالدینی 
همۀ  در   16 ماده  کمپ  های  شده  گفته  قانون  در 
شهرها دایر شود، قطعاً سرقت های خردی که مردم 
نگران آن هستند کم خواهد شد، بیان کرد: »البته 
به شرط آن که دستورالعمل های پس از خروج هم 
طبق آن چیزی که در آیین نامه آمده است، رعایت 

شود«.
بعد  مراقبت  آیین نامۀ  در  اینکه  بیان  با  وی 
به  اعتیاد  به  تجاهر  تشخیص  معتادان  خروج  از 
گفت:  است،  شده  گذاشته  قضایی  مقام  عهدۀ 
به کمپ های  را  کسانی  باید  ما  قضایی  »همکاران 
ثابت شده   ماده 16 معرفی کنند که تجاهر آن ها 

باشد«.
ضیاءالدینی خاطرنشان کرد: »اگر بتوان ظرفیت 
کمپ های ماده 16 در استان کرمان را افزایش داد 
تاثیر زیادی در کاهش جرایم دارد، زیرا 80 درصد 
انجام  متجاهر  معتادان  توسط  خرد  سرقت های 

می شود«.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد کاری به خوبی 
باشد،  فراهم  آن  زیرساخت های  باید  شود  انجام 
از  سال   12 از  بعد  که  است  این  »واقعیت  گفت: 
اجرایی شدت قانون مبارزه با مواد مخدر متاسفانه 
هنوز زیرساخت کمپ ماده 16 زیبندۀ شهر کرمان 
نیست و به تبع نبود زیرساخت قطعاً اقدامات پس 

از خروج هم نمی تواند مثمر ثمر باشد«. 

خبر استاندار کرمان:

بیمارستان نوریه نباید تعطیل شود
خبر

رئیس شورای شهر کرمان:

اتمام حجت شهردار کرمان با محیط زیست؛

تمام انتظارات مردم از شورا برآورده نشده است 

مکان مناسب برای رهاسازی سگ ها معرفی شود


