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بودجه،  رئیس کمیسیون  گروه جامعه: 
پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر  منابع 
آیندۀ  به  نسبت  نگرانی  ابراز  با  کرمان 
ترافیک شهر گفت: »با شرایطی که وجود 
سمت  به  کرمان  می رسد  نظر  به  دارد، 
نارضایتی گسترده در حوزۀ ترافیک می رود 
و کار به جایی رسیده در برخی مناطق که 
اصال انتظار نمی رفت هم، در برخی ساعات 

روز شاهد ترافیک هستیم«.
طرفی،  »از  افزود:  چناریان  حسین 
هزینۀ فعالیت های عمرانی اعم از گسترش 
تقاطع های  احداث  و  معابر  تعریض  و 
طرفی  از  و  رفته  باال  بسیار  غیرهمسطح 
و  تمرکز  حمل ونقل،  زمینۀ  در  دیگر، 
سرمایه گذاری و برنامه ریزی الزم نمی  شود 

و در نتیجه، به این شرایط رسیده ایم«. 
وی ادامه داد: »تهیۀ اتوبوس برای امسال 
که  گزارشی  در  ولی  بود  شده  پیش بینی 
اخیرا در کمیسیون عمران داده شد، اوضاع 
موجودی  است.  شده  نومیدکننده  خیلی 
اتوبوس آمادۀ شهرداری کرمان ناچیز است 

اما تقاضا و نیاز مردم رو به افزایش است«.
وی با بیان اینکه در رویکردها بر تقویت 
داریم،  تاکید  عمومی  توسعۀ حمل ونقل  و 
شفاف  سیاست  نظرم  به  »اما  کرد:  اظهار 
و روشنی نداریم. درخواست دارم در حوزۀ 
و  تقویت  اقدامات  اتوبوس ها،  بازسازی 

اتوبوس هایی که خوابیده، فعال شود«.
مشکل  حل  »برای  کرد:  تصریح  وی 
ترافیک، شورا باید تصمیم و برنامۀ جدی در 
خصوص راه اندازی سیستم انبوه بر مناسب 
داشته باشد«. چناریان در بخش دیگری از 
سخنان خود، با انتقاد از نبود مدیریت واحد 
قانون  تصویب  زمان  تا  خواست  شهری، 
دیگر  تا  شود  اندیشیده  چاره ای  مربوطه، 
دستگاه ها و نهادها نیز به وظایف خود در 

برابر شهر کرمان عمل کنند.
به  نسبت  مردم  اینکه  به  اذعان  با  او 
ترافیک  جمله  از  پدیده ها  از  بسیاری 
نگرانند، ادامه داد: »این در حالی است که 
ترافیک همه اش بر عهدۀ شهرداری نیست 
و بسیاری دستگاه ها نقش دارند اما وظایف 

خود را انجام نمی دهند«.
شهر  شورای  بودجه  کمیسیون  رئیس 
به  نسبت  دستگاه ها  از  »بسیاری  گفت: 

وظایفی که دربارۀ شهر دارند، توجه کافی 
ندارند و حتی برخی، تحقیر و بی اعتنایی 

هم می کنند«.
بخش  در  وی  استقامت،  گزارش  به 
علنی  جلسۀ  در  خود  سخنان  از  دیگری 
شورا در روز دوشنبه 15 شهریورماه اظهار 
خالء  شهری  واحد  مدیریت  »دربارۀ  کرد: 
که  منتظریم  سال ها  و  دارد  وجود  قانونی 
رفع شود. همه از این ضعف اطالع دارند که 
در ادارۀ شهرها با چالش جدی مواجهیم اما 
برخی شهرهای بزرگ که شرایط اقتصادی 
خوب و درآمدهای سرشار دارند، خیلی این 
مشکل را احساس نمی کنند و شاید همین 
دلیلی شده که تاکید همه جانبه برای رفع 

این چالش صورت نگیرد«.
نیست  مشخص  اینکه  بیان  با  وی 
زمانی  تا چه  واحد شهری  مدیریت  قانون 
به سرانجام برسد، ادامه داد: »شاید قانون 
پنج سال دیگر هم  واحد شهری  مدیریت 
تصویب نشد. نباید بگذاریم شهرهایی مثل 
چندوجهی  مشارکت  نیازمند  که  کرمان 

هستند، آسیب ببینند«.
از  بسیاری  »در  کرد:  اظهار  چناریان 
که  است  تقاضاهایی  مردمی،  مطالبات 
دستگاه های  وظایف  به  آن  عمدۀ  بخش 
غیر از شهرداری برمی گردد. مثال بسیاری 
محالت نیاز به تاسیسات و امکانات ورزشی 
دارند یا تامین روشنایی و مسائل فرهنگی و 
اجتماعی را مردم درخواست دارند. درست 
است که شهرداری در این زمینه ها تکالیف 
و  بضاعت  شهرداری  اما  دارد  وظایفی  و 

اولویت هایی هم دارد«.

شهر  شورای  بودجه  کمیسیون  رئیس 
شهری  مدیریت  حوزۀ  »در  افزود:  کرمان 
کنار  را  خود  پای  دستگاه ها  از  بسیاری 
کشیده اند و مردم دارند ضرر می کنند. بنده 
تصویب  قانون  تا  است  این  پیشنهادم  اما 
می شود برای این وضعیت، تدبیری کنیم«.

بزرگ  شهرهای  »در  شد:  یادآور  وی 
شوراهای  و  سیاست گذاری  گروه های 
راهبری یا شوراهای توسعه شهری با حضور 

مسئوالن و افراد موثر فعال شده اند«.
سوی  از  کرمان  »در  کرد:  بیان  وی 
شهروندان تقاضاهایی از شهرداری و شورا 
هست که در برخی موضوعات به ما ربطی 
اجتماعی  مثال در حوزۀ آسیب های  ندارد. 
یا ساماندهی سگ های بالصاحب و تفریح 
بسیاری  ایجاد  و  توسعه  حتی  و  ورزش  و 
و  شورا  از  مردم  شهری  زیرساخت های 
چون  و  دارند  اقداماتی  تقاضای  شهرداری 
دستگاه ها  و  ندارد  کافی  درآمد  شهرداری 
نمی کنند،  اقدام  است  نیاز  که  آن طور  هم 

مردم دارند ضرر می کنند«.
مشخصی  پیشنهاد  اینکه  بیان  با  وی 
هم اندیشی  آن  دربارۀ  می توان  ولی  ندارم 
»بسیاری  کرد:  اظهار  کنیم،  چاره جویی  و 
از دستگاه ها نسبت به وظایفی که به شهر 
برخی،  حتی  و  ندارند  کافی  توجه  دارند، 

تحقیر و بی اعتنایی هم می کنند«.
وی یادآور شد: »مردم نسبت به بسیاری 
پدیده ها از جمله ترافیک نگرانند در حالی 
شهرداری  عهدۀ  بر  همه اش  ترافیک  که 
نیست و بسیاری دستگاه ها نقش دارند اما 

وظایف خود را انجام نمی دهند«. 

و  منابع طبیعی  مدیرکل  جامعه:  گروه 
آبخیزداری استان کرمان گفت: »بر اساس 
اعالم سازمان صمت استان کرمان، حدود 
۹۰ درصد استان، در قالب پروانۀ اکتشاف، 
معادن شده  ثبت    ... و  بهره برداری  پروانۀ 
پروانۀ  وقتی  معادن،  قانون  طبق  و  است 
آن  می شود،  صادر  منطقه ای  برای  معدنی 
عرصه مادام العمر در اختیار سازمان صمت 
است و این موضوع، مانعی برای اداره کل 

منابع طبیعی ایجاد کرده است«.
در  این که  بیان  با  رجبی زاده  مهدی 
واگذاری  بی مهابا  اشتغال،  ایجاد  راستای 
افتخار  کردن  صادر  مجوز  یا  دادن  انجام 
و  معدن  صنعت،  »سازمان  افزود:  نیست، 
تجارت در پنج سال گذشته سه میلیون و 
۶۰۰ هزار هکتار عرصه برای صدور پروانۀ 
معدنی از اداره کل منابع طبیعی استعالم 
روی  فقط  کل  اداره  این  که  است  گرفته 
داده  مثبت  پاسخ  هزار هکتار  حدود ۶۰۰ 
است و حدود ۳ میلیون هکتار از عرصه های 

منابع طبیعی استان را حفظ کرده است«.
جاری  سال  ابتدای  »از  داد:  ادامه  وی 
تاکنون، حدود 1۲۰۰ هکتار از اراضی ملی 
تخصیص  مختلف  طرح های  اجرای  برای 

داده شده است«.
به گزارش ایسنا کرمان، مدیرکل منابع 

بیان  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
معدن  قانون سازمان صنعت،  کرد: »طبق 
معدنی  فعالیت  هر  از  قبل  باید  تجارت  و 
بگیرد  استعالم  طبیعی  منابع  کل  اداره  از 
تا معارض یا بالمعارض بودن آن محدوده 
معدن  و  صنعت  سازمان  و  شود  مشخص 
فقط در مناطق بالمعارض می تواند پروانۀ 

اکتشافات معدن را صادر کند«.
وی ادامه داد: »این قانون از سال 1۳۹۰ 
تصویب شده و متاسفانه قبل از این قانون، 
عمدۀ عرصه های معدنی با کمترین استعالم 

و یا بدون استعالم ثبت داده شده اند«.
در  »متاسفانه  کرد:  تاکید  رجبی زاده 
مدیریت  تکه  چند  طبیعی  منابع  ایران 

سازمان  را  معدن  طوریکه  به  می شوند، 
گیاه  و  خاک  نفت،  وزارت  را  نفت  صمت، 
را منابع طبیعی و آبخیزداری، حیات وحش 
وزارت  را  آب  از  بخشی  زیست،  محیط  را 
نیرو و ... مدیریت می کنند و همه به دنبال 
اینکه  از  غافل  اما  هستند  خوب  عملکرد 
منابع طبیعی ثروت بین نسلی است و باید 

برای نسل آینده نیز حفظ شود«.
اشتغال،  ایجاد  راستای  »در  افزود:  وی 
بی مهابا واگذاری انجام دادن یا مجوز صادر 
کردن افتخار نیست. به خاطر خواسته های 
نسل فعلی بسیاری از واگذاری ها و مجوزها 
نسل  حق  کار  این  با  و  نیستند  ضروری 

بعدی را ضایع می کنیم«. 

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر 
کرمان مطرح کرد

نگرانی از کاهش آمار 
اتوبوس های فعال در کرمان  

گروه جامعه: رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی 
شورای شهر کرمان با ابراز نگرانی از وضعیت اتوبوس ها 
سال،  دو  از  بعد  مدارس  اینکه  به  توجه  »با  گفت: 
سازمان  همکاران  با  جلسه ای  می شوند،  حضوری 
بررسی  تا  داشتیم  شهرداری  مسافر  و  بار  حمل ونقل 
مدارس  سرویس دهی  برای  آمادگی  چه قدر  که  شود 
دارند. دوستان گزارشی دادند که نشان می داد متاسفانه 
اوضاع خوب نیست. امکانات سازمان خیلی کم است 
سال های  به  نسبت  حتی  فعال،  اتوبوس های  آمار  و 
گذشته کمتر شده است چون تعدادی از اتوبوس های 
دلیل  به  و  مانده اند  تعمیرگاه  در  فنی،  نقص  دارای 

مشکالت مالی تعمیر نشده اند«.
خطوط،  از  بسیاری  »در  افزود:  ایرانمنش  منصور 
قبال دو یا سه دستگاه بود که اکنون به یک دستگاه 
رسیده؛ یعنی شهروندان برای جابه جایی با اتوبوس باید 
یک ساعت منتظر بمانند«. به گزارش استقامت، وی 
دوشنبه 14 شهریورماه در نشست عمومی شورا با ارائۀ 
ادامه داد: »متعاقب جلسه، شهرداری  این توضیحات 
نامه ای نوشته که ۳۶ دستگاه اتوبوس را برای بازسازی 
و  مطرح  موضوع  کمیسیون  در  بفرستد.  مشهد  به 
تا دربارۀ آن  ارسال کنند  قرار شد گزارش کامل تری 
تصمیم گیری شود«. وی گفت: »نیاز است شهرداری 
ویژه ای  توجۀ  حمل ونقل  حوزۀ  در  محترم  شهردار  و 
داشته باشند«. وی اظهار کرد: »در حاشیۀ شهر تاکسی 
نداریم و مردم مجبورند از اتوبوس استفاده کنند که 

با این شرایط فعلی، آن ها هم دچار مشکل شده اند«.
ایرانمنش با بیان اینکه در بسیاری از مناطق دیگر 
مشکل  با  اتوبوس  با  جابه جایی  برای  مردم  هم  شهر 
مواجهند، تاکید کرد: »از آنجا که رویکرد کالن شهرها 
بر حمل ونقل عمومی و انبوه بر است نیاز است شهرداری 

کرمان ناوگان را سامان دهد و تقویت کند«. 

انتقاد رئیس کمیسیون خدمات شهری 
شورای شهر کرمان:

2600 تاکسی غیرفعال 
در شهر کرمان داریم!

شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس  جامعه:  گروه 
بهداشت و محیط زیست شورای شهر کرمان با انتقاد 
کرمان  شهر  در  تاکسی ها  سرویس دهی  وضعیت  از 
کرمان  شهر  در  شهرداری،  گزارش  به  »بنا  گفت: 
لیتر   ۲۰۰ ماهانه  کدام  هر  که  داریم  تاکسی   4۶۰۰
بنزین 15۰۰ تومانی می گیرند اما متاسفانه در خطوط 
تاکسیرانی، کمتر از دو هزار دستگاه تاکسی فعال است. 
البته به نظر می رسد آمار تاکسی های فعال کم تر از این 
باشد«. فتح اهلل مویدی با بیان اینکه 4۶۰۰ تاکسی باید 
به مردم خدمات رسانی کنند اما تعداد بسیار کمی فعال 
هستند، ادامه داد: »اکثریت تاکسی ها دست کارمندان 
یا در  اداره می خوابانند  را در  دولت است که ماشین 
خانه هستند ولی سوخت یارانه ای مخصوص تاکسی را 

می گیرند و خدمات به مردم نمی دهند«.
استقامت، وی در جلسۀ علنی شورای  به گزارش 
شهر کرمان که روز دوشنبه 15 شهریورماه برگزار شد، 
اظهار کرد: »سال های سال وضعیت تاکسی ها این گونه 

است و باید برای آن، چاره اندیشی شود«.

معاون پرستاری وزارت بهداشت
 مطرح کرد؛

کمبود پرستار در کرمان

گروه جامعه: معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: 
و  باهنر  شهید  بیمارستان های  از  که  بازدیدی  »طی 
افضلی پور کرمان داشتم متوجه شدم تعداد پرستاران کم 

بوده و اکثریت، دغدغۀ فشار کاری باال را دارند«.
عباس عبادی با بیان اینکه میانیگن پرستار به تخت 
ایران  در  آن  استاندارد  و  است   ۰/۹5 تقریبا  کشور  در 
تا 1/۸ می رسد، افزود: »وضعیت استان کرمان در این 

میانگین حدود ۰/۸۲ است«.
وی ادامه داد: »در شیفت بخش های عادی باید به 
ازای هر چهار تا پنج بیمار یک پرستار وجود داشته باشد 
اما در بیمارستان های کرمان به ازای هر 1۰ بیمار یک 

پرستار فعالیت می کند«.
وی اظهار کرد: »در این سال ها که توسعۀ تخت در 
صورت  هم  چارت  اصالح  باید  داشتیم،  کرمان  استان 
می گرفت؛ باید سهمیۀ استانی براساس تخت های مصوب 
اختصاص داده شود که در این راستا قرار ما بر این شد 
همکاران حوزۀ علوم پزشکی و برنامه بودجه، توجه ویژه 

به این مسئله داشته باشند«.
وی گفت: »در آزمون های استخدامی بعدی، اولویت 
باید به استان هایی که از این میانگین پایین تر هستند 

داده شود که استان کرمان در این اولویت خواهد بود«.
به گزارش ایسنا کرمان، وی ۹ شهریورماه در حاشیۀ 
سفر به استان کرمان با ارائۀ این توضیحات در خصوص 
تعرفه گذاری در حوزۀ نظام پرستاری توضیح داد: »این 
مسئله بعد از 15 سال امسال در ردیف بودجه آمده و 
این اتفاق بزرگی است، برخی از آیین نامه ها و بخشنامه ها 
یک به یک مصوب شد و اگر به زودی این منابع تامین 
شود تا پایان شهریور عملی خواهد شد؛ البته پرداخت ها 
از اول فروردین است و معوقات نیز پرداخت خواهد شد«.

وی در پایان با تکریم شهدای سالمت بیان کرد: »ما 
ما  برای  و جایگاه شهدا  مدیون هستیم  به همۀ شهدا 
شهریور   ۹ کردند  کمک  سالمت  شهدای  است؛  واضح 

امسال با ۹ شهریور سال پیش بسیار متفاوت باشد«. 

مدیرکل دامپزشکی کرمان:
شهرداری افزایش سگ های 

بدون صاحب را مدیریت کند 
جامعه:  گروه 
دامپزشکی  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  کرمان 
بدون  سگ های 
صاحب تهدیدی علیه 
از  عمومی  بهداشت 
بیماری   انتقال  نظر 
هستند،  آلودگی ها  و 
»شهرداری ها  گفت: 
مدیریت  باید 

سگ های بدون صاحب را انجام دهند و این سگ ها را 
به دو گروه تقسیم کنند؛ سگ های مفید قابل واگذاری 
که  گروه سگ هایی  و  نگهبان  و سگ  گله  مانند سگ 
قابلیت استفاده ندارند و باید با مرگ آرام از بین بروند«.

موجب  عامل  »دو  افزود:  رشیدی  حسین  دکتر 
افزایش تعداد این سگ ها می شود که شهرداری باید آن 
را مدیریت کند و در این راستا، مدیریت جمع آوری زباله 

در اطراف شهر و خانه های مخروبه ضروری است«.
مایه کوبی  فقط  دامپزشکی  اینکه  به  اشاره  با  وی   
دارد،  بر عهده  را  واکسیناسیون سگ های صاحب دار  و 
اظهار کرد: »در استان 14 هزار قالده سگ صاحب دار 

طی سال گذشته علیه بیماری هاری واکسینه شدند«.
ایرنا کرمان، وی ۸ شهریورماه در جمع  به گزارش 
بدون  سگ های  »عقیم سازی  شد:  یادآور  خبرنگاران 
جمعیت  کنترل  راستای  در  علمی  موضوعی  صاحب 

آن هاست«. 

خبر نگرانی رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان؛

مدیرکل منابع طبیعی کرمان:

ترافیککرمانحادترمیشود

واگذاری بی مهابای اراضی ملی برای اشتغال افتخار نیست

خبر


