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اخبار استان

خبر
 سخنگوی دانشگاه علوم

 پزشکی کرمان:

وضعیت کرونا در استان به تثبیت رسید

 اما هنوز قرمز است
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با انتقاد شدید از بی تفاوتی و عدم 
رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم بیان کرد: متاسفانه شاهد هستیم مردم در 
نمی کنند که  رعایت  را  بهداشتی  توصیه های  عنوان  به هیچ  ها  از مکان  برخی 
این امر خود باعث افزایش موارد ابتال به این ویروس می شود و عمده ابتالهای 
مه  و  در جشن ها  مردم  شرکت  دنبال  به  نیز  اخیر  روزهای  در  شده  شناسایی 
مهمانی ها بوده است بنابراین رعایت نکات بهداشتی در جمع های خانوادگی از 

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
دکتر »مهدی شفیعی« در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین مصوبات ستاد 
کرونا،  مقابله  ملی  مصوبات ستاد  براساس  گفت:  کرونا  با  مقابله  استانی  و  ملی 
کرونا  با  مقابله  استانی  در ستاد  اما  ممنوع می باشد  تاالرها همچنان  بازگشایی 
مصوب کردیم که تاالرها می توانند به  عنوان رستوران عمل کنند ولی برگزاری 
به صورت  متحلفین  با  و  بوده  پایین ممنوع  با ظرفیت  تاالرها حتی  در  مراسم 

جدی برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اپیدمی کرونا در استان کرمان به مرحله تثبیت 
اپیدمی  بهداشت،  بیان کرد: طبق آخرین گزارش وزارت  یا خیر؟  رسیده است 
کرونا در استان کرمان تثبیت شده است و استان کرمان از حیث این بیماری 
به یک وضعیت ثابتی رسیده است )روند تعداد مبتالیان نه کاهشی است و نه 
افزایشی( اما در برخی از مناطق استان کرمان مانند جنوب استان روند افزایشی 
موارد ابتالی قطعی به کووید ۱۹ را داریم که عمدتا این موارد نیز سرپایی هستند 
اما در مجموع در سطح کشور، وضعیت اعالم اپیدمی به صورت استانی بوده نه 
دانشگاهی که از این حیث اپیدمی در استان کرمان به مرحله ثبات رسیده است.
سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا با اعالم این مطلب که وضعیت 
در  ادامه  در  است،  قرمز  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت  مناطق 
خصوص اقدامات مقابله ای و پیشگیری در جنوب استان گفت: استاندار کرمان 
اختیاراتی را به فرمانداران جنوب استان در زمینه کنترل و پیشگیری کرونا داده 
برای  خودشان  نیاز  مورد  مجوزات  تلفنی  می توانند  فرمانداران  حتی  که  است 
کنترل این اپیدمی در منطقه را از استاندار اخذ کنند و دیگر نیازی به تشکیل 
جلسه برای انجام اقدامات تشدیدی برای فرمانداران جنوب استان کرمان نیست.
وی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در زمینه محدودیت های تردد در جلسه 
محدودیت  بر  مبنی  پیشنهاداتی  کرد:  اظهار  کرونا  با  مقابله  استانی  ستاد  قبل 
تردد بین استانی، نیاز به مجوز وزارت کشور و ستاد ملی مقابله با کرونا دارد که 
تاکنون مجوزی به استان کرمان به ویژه محدودیت تردد در جنوب استان ابالغ 
نشده است. شفیعی در پاسخ به این سوال که آیا دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
آمادگی الزم برای روبه رو شدن با موج بعدی کرونا در فصل پاییز را دارد؟ عنوان 
کرد: امکانات قبلی که در این موج با آن روبرو بودیم، به خوبی توانست جواب 
مراجعه کنندگان را بدهد ضمن آنکه یکسری ظرفیت های جدیدی نیز به سیستم 
درمانی و بهداشتی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان اضافه خواهیم کرد. 
همچنین در حال اضافه کردن فضاهای جدید هستیم و برنامه هایی نیز در حال 
اجرا برای دو ماه آینده داریم تا اگر در فصل سرما شیوع این ویروس در کرمان 

زیاد و تعداد بستری ها افزایش یابد، بتوانیم جوابگوی بیماران احتمالی باشیم.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رابطه 
با اینکه آیا ویروس کووید ۱۹ در فصل پاییز قوی تر خواهد شد؟ اظهار کرد: فصل 
پاییز همزمانی با فصل شیوع آنفلوآنزا خواهد بود بنابراین احتماال با شروع فصل 
سرما ویروس کرونا تشدید شده یا موج های دیگری از آن تکرار خواهد شد اما 
این موضوع به صورت ۱۰۰ درصد نه قابل تایید و نه قابل رد است، چون این 
ویروس جدید بوده و پیش بینی ها مبنی بر قوی تر شدن این ویروس در فصل 
سرما در حد حدس و گمان است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان 
کرد: با تعطیل کردن عمومی، زیاد نمی توان این نوع بیماری ها را کنترل کرد. در 
فازهای اولیه اپیدمی، این روش جوابگو خواهد بود اما وقتی که اپیدمی استقرار 
پیدا می کند برای آنکه پیک های جدید را تجربه نکنیم، باید خود مردم رعایت 
باید  اپیدمی را کنترل می کند رفتار مردم است. مردم  کنند و آنچه که اکنون 
توصیه های بهداشتی و بحث فاصله گذاری های فیزیکی و اجتماعی را رعایت 
کنند. در ازدحام ها و مکان های شلوغ حضور نداشته باشند ضمن آنکه شستن 
مرتب دست ها و گندزدایی سطوح همچنان باید از سوی مردم صورت گیرد و 
اگر مردم این موارد را رعایت کنند، قطعا اپیدمی گسترش پیدا نکرده و زنجیره 

انتقال آن قطع خواهد شد.

بستر  در  موارد  برخی  در  استان کرمان گفت:  دادگستری  رییس کل 
قانون و با زد و بندهایی، اراضی دولتی را تصرف کرده و آن را به تعدادی 
از افراد محروم می فروشند که موجب ایجاد معضل و مشکل می شود و 
اینها رنجی است که همه با آن رو به رو هستیم و بیش از همه دستگاه 

قضائی با آن مواجه است.
»یداهلل موحد« در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان با 
اشاره به پرونده مطرح شده اراضی شهر منوجان از سوی راه و شهرسازی 
جنوب استان اظهار کرد: ۳۰ هکتار از اراضی شهرستان منوجان به نام 
اشخاص حقیقی است و طرح دعوا علیه ۸۰۰ نفر مشکل ایجاد می کند 

و باید راهکار و پیشنهاد مشخصی در زمینه حل این مساله ارائه شود.
وی در ادامه سخنان خود گفت: در برخی موارد در بستر قانون و با زد و 
بندهایی، اراضی دولتی را تصرف کرده و آن را به تعدادی از افراد محروم 
می فروشند که موجب ایجاد معضل و مشکل می شود و اینها رنجی 
است که همه با آن رو به رو هستیم و بیش از همه دستگاه قضائی با آن 

مواجه است.
موحد با اشاره به برخی موارد صدور حکم از سوی دادستانی و عدم اجرای 
آن اظهار کرد: موارد زیادی از احکام از سوی دادگستری صادر شده اما در 

دستگاه های اجرائی معطل مانده و به اجرا در نیامده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در بحث اراضی 

منوجان برای کمک به مردم باید از طریق ساز و کارهای دستگاه های 
اجرایی کار را دنبال کنیم تصریح کرد: برای حل این مساله پرونده ای با 
محوریت اداره کل بازرسی و همکاری اطالعات سپاه و اداره کل اطالعات 
تشکیل و گزارش دقیق به دادستان محل ارائه شود تا تعقیب کیفری 

صورت بگیرد.
موحد با اشاره به اینکه شعار شورای حفظ حقوق بیت المال، صیانت از 
اموال دولت است، گفت: باید از سوی راه و شهرسازی جنوب نسبت به 
کسانی که با تبانی اسناد اراضی را منتقل کرده اند، اقامه دعوا صورت 

بگیرد.
به گزارش ایسنا، »محمدمهدی روباری« معاون اداره کل راه و شهرسازی 
اینکه در تولید مسکن  بیان  با  جنوب استان کرمان نیز در این جلسه 
مشکالتی داریم، گفت: بحث بازار خودرو و مسکن و افزایش قیمت ها 
تبدیل به مطالبات عمومی شده و از دستگاه های مسئول انتظار است با 
تولید بیشتر این وضعیت را کنترل کنیم، قیمت ها شکسته شده و مردم 

بتوانند استفاده کنند.
وی افزود: بازار مسکن و صنعت ساختمان ۱۰۰ درصد داخلی است و 
آنچه که در این زمینه مشکل است، اراضی مسکونی است و در بسیاری از 
شهرهای دارای متقاضی مسکن، زمین مسکونی نداریم یا زمین ها دارای 

معارض هستند.

باشگاه خبرنگاران  استان های  گروه  گزارش خبرنگار  به 
جوان از کرمان،  احمد اسکندری نسب مدیر کل آموزش 
وپرورش استان کرمان در خصوص ثبت نام مدارس در سال 
تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، گفت: تنها ثبت نام در پایه اول 
دوره ابتدایی، هفتم و دهم دوره متوسطه صرفا به صورت 
حضوری و با حضور اولیا در مدارس انجام می شود که در 
این پایه ها والدین باید طبق زمان بندی هایی که از طرف 
پروتکل های  رعایت  با  و  می شود  اعالم  مدارس  مدیران 

بهداشتی برای ثبت نام در مدرسه حاضر شوند.
او افزود: برای سایر پایه ها نیاز به حضور در مدارس نیست 
و کماکان مانند سال های قبل پس از اتمام امتحانات پایان 
سال تحصیلی، ثبت نام در پایه باالتر توسط خود مدرسه 
انجام می شود مگر اینکه دانش آموزی از یک مدرسه بنابر 

ضرورت به مدرسه دیگر منتقل شود.
اسکندری نسب در مورد برنامه زمان بندی ثبت نام تشریح 

کرد: طبق برنامه ارائه شده به ادارات و ستاد های ثبت نام 
اول خردادماه در  از  اول تحصیلی  پایه  نام  ثبت  استان ها، 
مدارس آغاز شده و ثبت نام پایه های هفتم و دهم دوره اول 

و دوم متوسطه از ابتدای تیرماه انجام خواهد شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به پایان 
مردادماه به عنوان پایان زمان ثبت نام مدارس گفت: زمان 
ثبت نام برای تمام دوره ها در شرایط عادی تا ۳۱ مرداد ماه 
اعالم شده و مدارس و اولیا باید ثبت نام دانش آموزان را 
تا آن زمان جمع بندی کنند مگر آنکه دانش آموزی به هر 
دلیلی مجبور به انتقال درون یا برون شهری باشد که در آن 

صورت ثبت نام در شهریور انجام خواهد شد.
او گفت: توصیه ما به والدین و کادر مدرسه این است که با 
توجه به مشخص بودن تراکم کالس ها و ظرفیت مدارس، 
ثبت نام دانش آموزان را طبق زمان بندی اعالم شده انجام 
دهند و آن را به روز های انتهایی شهریور موکول نکنند تا از 

بروز مشکل در پایان شهریور جلوگیری شود.
او در مورد تعداد دانش آموزان هر کالس در سال تحصیلی 
جدید، عنوان کرد: تراکم کالس ها معموال براساس سال قبل 
و محدوده بندی استان و منطقه برای هر مدرسه برآورد و 
تعیین می شود. تقریبا محدوده ثبت نام و آمار برای تمام 
مدارس مشخص است مگر آنکه احیانا در مدرسه ای تعداد 
ثبت نام براساس انتقال های انجام شده به تعداد محدودی 

کم و زیاد شود.
با اشاره به احتمال شیوع مجدد ویروس  اسکندری نسب 
شرایط  که  آنجایی  از  کرد:  بیان  آینده  ماه  مهر  در  کرونا 
آموزش به صورت حضوری یا غیرحضوری تاثیری در ثبت 
نام دانش آموزان در محدوده های ثبت نامی مدارس ندارد 
ایجاد  تغییری  مدارس  تراکم  در  کرونا  بیماری  بنابراین 
نخواهد کرد و با شیوع مجدد این ویروس در مهرماه آینده 
تنها در صورتی که ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مدارس 

را تعطیل اعالم کند قطعا پس از تصمیم گیری آموزش و 
با  باید  غیرحضوری  یا  آموزش حضوری  بر  مبنی  پرورش 
رعایت پروتکل ها دراین زمینه تصمیم گیری های جدیدی 

صورت بگیرد که در زمان خودش به آن می پردازیم.
پایه های  در  آموزان  دانش  نام  ثبت  برای  کرد:  تصریح  او 
ورودی دوره ابتدایی و متوسطه مانند سال قبل به مدارک 
اتفاقی که در سال های قبل رخ  نیاز است.  احراز سکونت 
داد این بود که در برخی موارد قولنامه یا فیش های آب و 
برق ارائه شده به مدارس صوری بودند برای جلوگیری از 
این مشکل امسال با واحد بازرسی وزارت صمت مکاتبه ای 
صورت گرفت و مقرر شد طی ابالغیه یا بخشنامه به واحد 
امالک از قرارداد های صوری برای اجاره یا تملیک امتناع 
شود، امیدواریم با ابالغ این بخشنامه و هماهنگی های انجام 
شده با اتحادیه های امالک از قرارداد های صوری صرف نظر 

و امتناع گردد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در مورد ثبت نام 
دانش آموزان در مدارسی که نزدیک به محدوده ثبت نامی 
اجرایی  نامه  آئین   ۳۱ ماده  استناد  به  گفت:  است  آنان 
مدارس  نام  ثبت  محدوده  در  که  آموزانی  دانش  مدارس 
هستند، اولویت ثبت نامی را دارند و اگر احیانا شرایطی بود 
که مدرسه به محل سکونت دانش آموز نزدیک بود، ولی در 
محدوده ثبت نامی آن قرار نداشت دانش آموزان می توانند 
نام واقع در منطقه خود  به ستاد های ثبت  را  اسناد خود 
تحویل دهند و با دریافت نامه از ستاد در مدرسه موردنظر 

ثبت نام کنند.
او ادامه داد: براساس ماده اجرایی مدارس، والدین کارمند 
نیز امکان ثبت نام فرزند خود را در نزدیکترین مدرسه به 
محل کار خود دارند و مدارس هم موظف به انجام این ثبت 

نام هستند.
او درخصوص اخذ شهریه در مدارس خاص در هنگام ثبت 
نام دانش آموزان بیان کرد: در ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی به 
صراحت اشاره شده است که هیچ مدرسه ای در هنگام ثبت 

نام مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی نیست مگر مدارس 
ازطریق ستاد مرکزی  آن ها  غیردولتی که شهریه مصوب 
اعالم می شود و باید پوستر نرخ شهریه در مدارس نصب 

باشد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: مدارس 
به  مجاز  و  می باشند  دولتی  مدارس  مثل  امنایی  هیات 
دریافت هیچگونه وجهی نیستند و صرفا پول کتاب و بیمه 
تنها  اولیا پرداخت گردد. مدارس غیردولتی  از طرف  باید 
مجاز به دریافت شهریه مصوب هستندو در مدارس سمپاد 
و تیزهوشان ۵۰ درصد نرخ شهریه مصوب و مدارس شاهد 
شاهد  مرکزی  ستاد  مصوب  شهریه  دریافت  به  مجاز  نیز 

هستند.
او افزود:، اما در تمام مدارس، هزینه فعالیت های آموزشی و 
غیرآموزشی فوق برنامه و سرویس مدارس بعد از بازگشایی 
مدارس و طرح در شورای مدرسه و تصویب آن با اختیار 

خود والدین دریافت شود.
این  از  غیر  مدرسه ای  اگر  کرد:  تصریح  نسب  اسکندری 
عمل کند اولیا می توانند هم از طریق سامانه ثبت شکایات 
سامانه  طریق  از  ویا   shekayat.medu.ir نشانی  به 
به  غیردولتی  مدارس  سازمان  در  شکایات  به  رسیدگی 
نشانی mosharekatha.ir اقدام به ثبت شکایات کنند 

تا حداکثر در مدت ۷ روز به آن رسیدگی شود.
او در خصوص برگزاری آزمون پایان سال تحصیلی، گفت: با 
توجه به دستورالعمل برگزاری امتحانات تنها در دو پایه نهم 
و دوازدهم امتحانات پایان سال تحصیلی به صورت حضوری 
انجام خواهد شد و در بقیه پایه ها به صورت غیرحضوری 
خواهد بود و مدرسه نمی تواند با نظر والدین یا به اختیار 
خودش در این مورد تصمیم گیری کند. در پایه اول ابتدایی 
اختیار برگزاری آزمون به صورت حضوری یا غیرحضوری 
باید  مدیر  و  معلم  و  است  مدرسه  معلم  و  مدیر  عهده  بر 
اطمینان داشته باشند که در این دوره یادگیری کامل شده 

است.

کشور،  اساسی  قانون  پنجاهم  اصل  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید در راستای 
حفاظت، صیانت و آرزوی داشتن محیط زیستی سالم و عاری از هرگونه 

آلودگی و تخریب است گفت: این مهم عزمی جدی را در حفظ، نگهداری 
مردم  همگانی  وظیفه  و  می طلبد  زمین  زیبای  مواهب  از  بهره برداری  و 
ضمن  پیامی  در  فدائی  جواد  محمد  ایرنا،  گزارش  به  است.  مسئوالن  و 
را  زیست  محیط  حفظ  زیست،  محیط  هفته  و  جهانی  روز  گرامیداشت 
وظیفه همگانی دانست و بر حفظ اصول توسعه پایدار تاکید کرد.  در این 
پیام آمده است، اصل پنجاهم قانون اساسی اشعار می دارد، »در جمهوری 
اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن 
حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. 
از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا 

تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است«.
در حدی  زیست  محیط  اهمیت  بی شک  است،  آمده  پیام  این  ادامه  در 
است که دین مبین اسالم طبیعت و حفظ محیط زیست را امانتی از جانب 
خداوند در دست انسان می داند. استاندار کرمان می افزاید، اصل پنجاهم 
قانون اساسی کشور، سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و دولت تدبیر 

و امید همگی در راستای حفاظت، صیانت و آرزوی داشتن محیط زیستی 
سالم و عاری از هرگونه آلودگی و تخریب است که این امر عزمی جدی در 
راستای حفظ، نگهداری و بهره برداری از مواهب زیبای زمین را می طلبد 

و این مهم وظیفه همگانی مردم و مسئوالن است.
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اینجانب  است،  آورده  پیام  این  در  وی 
شهدای محیط بان، تقدیر از محیط بانان جانباز، تشکر از زحمات کارکنان 
سازمان حفاظت از محیط زیست و قدردانی از تشکل های مردم نهاد و 
که  نمایم  می  یادآوری  هستند،  مردم  و  دولتی  بخش  رابط  که  همیاران 
مسئولیت سنگین و خطیر حفظ محیط زیست تنها وظیفه محیط زیست 
نمی باشد بلکه برعهده خانواده بزرگ ایران زمین است. فدائی می افزاید،  
آغاز هفته محیط زیست را که با شعار »جهش تولید، حفظ محیط زیست 
برای توسعه پایدار« نامگذاری شده است را به تمامی فعاالن در این حوزه 
تبریک عرض نموده و آرزوی استانی سرسبز و عاری از هر گونه آلودگی 

را دارم.

زیرساخت های  از  یکی  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده   
اشتغال  و  تولید در حوزه های صنعتی، معدنی، کشاورزی  جهش 
عبدالرضا  سردار  مهر،  خبرنگار  گزارش  به  است.  کامل  امنیت 
ناظری در حاشیه مراسم افتتاح طرح های انتظامی گفت: در حوزه 
به  دارد  اهمیت  بسیار  امنیت مردم  تأمین  انتظامی  نیروی  کاری 
همین دلیل ایجاد زیرساخت ها در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

ناپذیر  اجتناب  ضرورت  یک  را  امنیت  تأمین  زیرساخت های  وی 
در حال  کرمان  استان  امنیتی  مسائل  و گفت: حوزه  کرد  عنوان 

توسعه  به  هوشمندسازی  و  ترافیک  بخش  در  و  است  گسترش 
خوبی رسیده ایم. سردار ناظری به سال جهش تولید اشاره کرد و 
گفت: یکی از زیرساخت های جهش تولید در حوزه های صنعتی، 
معدنی، کشاورزی و اشتغال امنیت کامل است که امروز به برکت 
ساخت  و  است  حاکم  استان  سطح  در  امنیت  این  اسالمی  نظام 

کالنتری ها هم در راستای ایجاد امنیت بیشتر برای مردم است.
به  نظارت تصویری و سرعت سنج که  افزود: توسعه دوربین  وی 
راحتی سرعت راننده را تنظیم می کند در دستور کار است و در 

همین رابطه امروز افتتاح کالنتری ۱۲ شریعتی، افتتاح کالنتری 
 ۱۷ و کالنتری  ۱۳ شاهد  زنی کالنتری  کلنگ  و  نجف شهر   ۱۴
به  سیرجان  شهرستان  مسئوالن  حضور  با  را  آباد  مکی  شهدای 

انجام رساندیم تا بیش از پیش به مردم خدمت کنیم.
فرمانده انتظامی استان کرمان با تاکید بر مشارکت خیران امنیت 
ساز گفت: در نظر داریم به منظور ارتقا فرهنگ انضباط ترافیکی 
همکاری  با  هم  راهور  پلیس  ایستگاه  رانندگی  سوانح  کاهش  و 

شهرداری نجف شهر در این منطقه راه اندازی شود.
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