محتکر
 11میلیاردی
مواد غذایی در
سیرجان دستگیر شد

سردار ناظری اظهار کرد« :ماموران پلیس آگاهی شهرستان سیرجان از احتکار اقالم غذایی و ضروری
در انباری در این شهرستان مطلع شدند و ضمن اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی با مقام قضایی،
به همراه نماینده اداره صنعت ،معدن و تجارت و نماینده دادسرا به محل مورد نظر اعزام شدند».فرمانده
انتظامی استان کرمان بیان کرد« :در بازرسی از این انبار؛  68تن برنج  9 ،هزار و  600عدد کنسرو،
سههزار و  600عدد رب گوجهفرنگی اقالمی دیگری کشف شد .وی افزود« :ارزش کاالهای احتکار
شده ،طبق نظر کارشناسان مربوطه 11 ،میلیارد و  435میلیون و  200هزار ریال برآورد شده است».

خـبــــر

شماره 626
 5آذر 1399

باشگاه خبرنگاران جوان :فرمانده پلیسراه استان کرمان از کاهش تردد در جا دههای استان طی دو روز گذشته خبر داد و گفت که در
دور روز گذشته ،هزار دستگاه خودرو از پلیسراههای استان کرمان برگشت داده شده است.رضایی بیان کرد« :با اجرای طرح محدودیتهای
جدید کرونایی در استان ،طی دو روز گذشته ۲۶۱ ،هزار کاهش تردد وسایل نقلیه در جادههای استان کرمان را نسبت به اول و دوم آبانماه
شاهد بودیم».وی با بیان اینکه در اول و دوم آبانماه سالجاری  ۸۳۱هزار تردد وسایل نقلیه در جادههای استان کرمان به ثبت رسیده است،
افزود« :طی دو روز گذشته  ۵۷۰هزار تردد در جادههای استان ثبت شده است» .رضایی با اشاره به اینکه اکثر مردم استان محدودیتهای
اعالم شده از سوی ستاد مقابله با کرونا را رعایت میکنند ،اظهار کرد« :بسیاری از جادههای استان تحت تاثیر این طرح خلوت شدهاند».

افتتاح کمپ ویژه معتادان متجاهر در سیرجان

خبر

بستری  150بیمار جدید کرونا در استان

فردایکرمان :بنا به اعالم سخنگوی دانشگاه علومپزشکی کرمان،
طی  24ساعت گذشته 150 ،بیمار جدید در بیمارستانها بستری
شدهاند و متاسفانه 29 ،نفر دیگر نیز جان باختند .بستریشدگان
 16نفر بیشتر از آمار روز قبل هستند .بنا به اعالم سخنگوی
دانشگاه علومپزشکی کرمان ،هماکنون  730بیمار کرونا در استان
بستری هستند.
از ابتدای همهگیری کرونا در استان تا سهشنبه چهارم آذرماه ،در
مجموع « 13هزار و  29نفر» بهدلیل ابتال به این بیماری روانهی
بیمارستان شدهاند و «یکهزار و  794نفر» نیز قربانی ویروس
شدهاند.
الزم به ذکر است که شیوهی آماردهی دربارهی اپیدمی کرونا
از اواخر خردادماه تغییر کرده و تنها تعداد «بیماران بستری و
جانباختگان» از سوی علومپزشکی کرمان در اختیار رسانهها قرار
داده میشود.
دکتر مهدی شفیعی ،گفت 100« :نفر از آنها از حوزهی دانشگاه
علومپزشکی کرمان (شامل راور ،رابر ،بافت ،بردسیر ،کوهبنان،
کرمان ،شهربابک ،زرند ،ارزوئیه) 14 ،نفر از بیماران جدید بستری
از حوزهی دانشگاه رفسنجان و  13نفر از حوزهی تحت پوشش
دانشکده سیرجان بستری جدید هستند».
وی ادامه داد 456« :نفر از بیماران بستری در حوزهی علومپزشکی
کرمان 105 ،نفر از حوزهی دانشکده علومپزشکی سیرجان 36 ،نفر
حوزهی جنوب 97 ،نفر حوزهی علومپزشکی رفسنجان و  36نفر در
حوزهی دانشگاه بم بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آنها
ارائه میشود» .وی اظهار کرد« :از ابتدای اپیدمی تاکنون  13هزار
و  29نفر در استان ،بهدلیل ابتال به کرونا بستری شدهاند».
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه علومپزشکی
کرمان سپس اظهار کرد« :متاسفانه در  24ساعت گذشته29 ،
بیمار کرونا نیز جان خود را از دست دادند که  15نفرشان ،از
مناطق تحت پوشش دانشگاه علومپزشکی کرمان هستند ،هفت
نفر از حوزهی دانشگاه رفسنجان ،سه نفر از حوزهی دانشگاه بم و
سه نفرشان از حوزهی دانشکده سیرجان و یک نفرشان از جنوب
استان است».
به گفتهی شفیعی ،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون،
 1794نفر به دلیل ابتال به کووید ـ  19جان خود را از دست
دادهاند و تا روز چهارشنبه  21خردادماه ،در گزارش آماری روزانه،
آمار مبتالیان جدید و اینکه سرپایی هستند یا بستری و یا از
پرسنل بهداشتی و درمانی نیز اعالم میشد که تا آن تاریخ ،شمار
کل این مبتالیان به کرونا در استان کرمان به  2949نفر رسیده
بود .از آن پس اما تنها آمار بیماران بستری و جانباختگان در
اختیار رسانهها قرار میگیرد.
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خبــر

هزار خودرو از مبادی ورودی کرمان برگشت داد ه شدند

فاز نخست مرکز ترک اعتیاد ماده  ۱۶با هدف جمع
آوری معتادان متجاهر و بازگشت آنها به اجتماع در
شهرستان سیرجان راه اندازی شد.
سهراب بهاالدینی فرماندار شهرستان سیرجان در
حاشیه مراسم افتتاح کمپ ویژه معتادان متجاهر در
سیرجان گفت :فاز نخست مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶
با هدف جمع آوری معتادان متجاهر و بازگشت به

اجتماع راه اندازی شد که به زودی نسبت به جذب
معتادان متجاهر از سطح شهر اقدام میشود.
او با بیان اینکه این کمپ با هزینه  ۷میلیارد ریال
به بهره برداری رسید ،افزود :فعالیت کمپهای ترک
اعتیاد ماده  ۱۵ویژه معتادان خودمعرف و ماده ۱۶
ویژه معتادان متجاهر ،از دستورالعملهای ویژهای
برخوردار است که این مراکز موظفند تا بر اساس آن

فعالیت خود را انجام دهند.
بهاالدینی با بیان اینکه در حال حاضر  ۲مرکز
بازپروری فعال در سیرجان ،معروف به ماده ۱۵
(ویژه معتادان خودمعرف) در حال فعالیت است،
تصریح کرد :با افتتاح فاز نخست این مرکز ۵۰ ،معتاد
متجاهر در شهرستان پذیرش میشود.
او از راه اندازی فاز دوم این کمپ برای پوشش بانوان

معتاد در آیندهای نزدیک خبر داد.
بهاالدینی بیان داشت :موضوع جمعآوری و
ساماندهی معتادان متجاهر ،یکی از دغدغههای مهم
مسئوالن در پاکسازی چهره شهرها از این افراد و
کمک به درمان آنان است که با راهاندازی کمپ ترک
اعتیاد ماده  ۱۶سیرجان بخشی از این مهم محقق
خواهد شد.

رسیدگی به ۷۴۱پرونده متخلفان پروتکل بهداشتی در تعزیرات کرمان

ارسالن میری با بیان اینکه متخلفان
به پرداخت یک میلیارد و ۷۸۱میلیون
و ۵۴۵هزار ریال جزای نقدی محکوم
شدند اظهار داشت :با اعمال محدودیت
های جدید کرونایی از ابتدای هفته جاری
تعزیرات بر فعالیت های خود متناسب با
حجم کاری پیش آمده نیز افزوده است .
وی با اشاره به ضرورت نظارت جدیتر بر
اصناف گفت :بازرسی بر اصناف در حوزه
محدودیتهای کرونایی بر عهده سایر
دستگاهها است و تعزیرات حکومتی
واحدی به نام بازرسی و نظارت ندارد اما
در راستای کمک به بازرسان و ناظران
سایر دستگاهها در صورت درخواستهای
دستگاههای بازرسی کننده و نظارتی
جهت کمک و تسریع در امور آنها و
برخورد با متخلفین در قالب گشت های

مشترک همکاری می کند.
میری با بیان اینکه وظیفه تعزیرات
رسیدگی ،صدور رای و اجرای حکم
است افزود :تعزیرات حکومتی رسیدگی
به تخلفات اقتصادی رسیدگی میکند و
کشف و تنظیم گزارش برای متخلفان
برعهده این نهاد حکومتی نیست اما در
صورتی دستگاههای متولی امر از ما کمک
بخواهند آمادگی الزم برای پرداختن به
این امور را داریم.
وی ادامه داد :اگر چنانچه بخشهای
اقتصادی یا کسبه مراجعات مقررات
از یکم آذرماه را نداشته باشند ما برابر
قوانینی که موجود است و از جمله
قانون نظام صنفی با فرد متخلف برخورد
میکنیم که برخوردها شامل جریمه
نقدی و پلمب واحد کسب است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان
تصریح کرد :تعزیرات حکومتی در راستای
کمک به رعایت پروتکلهای بهداشتی و
کمک به نظارت هر چه بیشتر بر بازار و
قیمتها گشتهای مشترک هر روز با
همکاری سایر دستگاههای متولی نظیر
سازمان صمت ،اتاق اصناف ،اتحادیههای
مربوطه ،پلیس امنیت اقتصادی،
پلیس اماکن نیروی انتظامی ،اداره کل
استاندارد ،شبکه بهداشت و درمان و
دانشگاههای علومپزشکی با محوریت
تعزیرات تشکیل میدهند و اگر تخلف
در حدی باشد که آسیبی به مردم برسد
و قیمتهای غیرمتعارف داشته باشند تا
بررسی دقیق آن واحد پلمپ میشود.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کرمان
خاطرنشان کرد :سایر دستگاهها باید

بازرسیهای خود را مرتب و مکرر انجام
دهند و در نهایت پرونده متخلفان جهت
رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع
دهند و این بازرسیها نیز خارج از
گشتهای مشترک است.
میری تصریح کرد :مردم هر گونه تخلف
صنفی نظیر گران فروشی ،کم فروشی،
عدم صدور فاکتور و غیره را میتواند به
سامانه اینترنتیتعزیرات حکومتی ۱۳۵
مراجعه و درخواست خود را از واحد
صنفی متخلف ثبت کنند.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کرمان
با اشاره به اینکه روزانه یک گشت
مشترک از اصناف داریم گفت :با توجه
به محدودیت نیروی انسانی و امکانات
خودرویی روزانه بیشتر از  ۱۰الی ۱۵
بازرسی انجام نمیشود و البته گشت زنی

ها با اولویت گزارشات سامانه  ۱۳۵و یا
گزارشاتی از مراجع اطالعاتی ،امنیتی و
نظامی ارجاع است.
وی در رابطه به بازار میوه فروشان
قدمگاه کرمان تصریح کرد :برای قدمگاه
باید اتاق اصناف و دستگاههای متولی از
قبیل صمت و اتحادیههای مربوطه برای
ساماندهی این قسمت از شهر اقدام کنند
که میتوانند به صورت زوج و فرد این
مغازهها باز باشند تا تجمع در آنجا رخ
ندهد.
میری گفت :تعزیزات حکومتی استان
کرمان آمادگی هر گونه همکاری در بحث
محدودیتهای ستاد ملی کرونا را دارد و
همچنین در زمینه گرانفروشی و احتکار
به مردم قول میدهیم باشدت ،سرعت و
قاطعیت با متخلفین برخورد شود.

اقدام شایسته شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

تامين اکسيژن بيمارستان هاي غرضي و امام رضا(ع)

درپي افزايش بيماران کرونايي و رويارويي بيمارستان هاي غرضي و امام رضا(ع)
سيرجان با کمبود اکسيژن ،شرکت جهان فوالد سيرجان بخشي از اکسيژن
توليدي کارخانه اکسيژن خود را به اين دو بيمارستان اختصاص داد .اين شرکت
در راستاي اصول اخالقي و انساني و در يک عمل جهادي ،به کمک مجموعه ي
بهداشت و درمان سيرجان شتافت و مسئوليت تامين اکسيژن مورد نياز بيمارستان
هاي سيرجان را به عهده گرفت.در همين رابطه دکتر غالمرضا جهانشاهي ،معاون
درمان دانشکده علوم پزشکي سيرجان گفت :اساسي ترين نياز بيماران مبتال به
کرونا اکسيژن است .وي در پاسخ به این سوال مبنی بر اينکه آيا بيمارستان
هاي سيرجان مجهز به دستگاه اکسيژن ساز نيستند ،بيان کرد :بيمارستان امام
رضا(ع) دستگاه اکسيژن ساز دارد و قرار است يک دستگاه ديگر را هم وارد چرخه
کنيم .قبل از شرايط کرونا ميزان مصرف اکسيژن بيمارستان ها خيلي کمتر بود
و از طريق دستگاه اکسيژن سازي که خود بيمارستان داشت و کپسول هاي
اکسيژني که از يکي از کارخانه هاي توليد اکسيژن مي گرفتيم ،نياز اکسیژن
بيمارستان برطرف مي شد ولي از روزي که اين بيماري شيوع پيدا کرده ،اين
دستگاه جوابگوي نياز بيماران نيست .نياز به اکسيژن خيلي باال رفته و بيش از
 6-5برابر شده است و از طريق کپسول اکسيژن و يا کارخانه هاي توليد اکسيژن،
قادر به تامين اکسيژن بيماران نبوديم.
دکتر جهانشاهي درباره چگونگي همکاري شرکت جهان فوالد با مجموعه ي
بهداشت و درمان سيرجان اظهار کرد :طبق نيازي که شهرستان داشت و کمبود
اکسيژني که در سطح شهر بود و با توجه به اينکه ظرفيت کارخانه هايي که
در شهر اکسيژن طبي توليد مي کنند ،در حدي نبود که بتواند نياز بيماران دو
بيمارستان غرضي و امام رضا(ع) را تامين کند ،تصميم گرفتيم در شوراي تامين و
ستاد کروناي شهرستان اين درخواست را مطرح کنيم تا هر سازمان و نهادي که
مي تواند به مجموعه ي بهداشت و درمان کمک کند .نياز بود شرکت جهان فوالد
به کمک بيايد و اين اتفاق افتاد.
مهندس علي عباسلو؛ مديرعامل شرکت جهان فوالد بالفاصله اعالم آمادگي کرد تا
اکسيژن را با درجهي خلوص بيش از  99درصد در اختيار ما به طور رايگان بگذارند.
بنابراين تفاهم نامه اي بين دانشکده علومپزشکي و شرکت جهان فوالد مبني بر

تامين اکسيژن دو بيمارستان غرضي و امامرضا(ع) منعقد شد .با اين کمک کال نياز
اکسيژن کليه بيماران بيمارستان برطرف مي شود و تا زماني که بيماران کرونايي
نياز به اکسيژن داشته باشند ،تفاهمنامه برقرار است و شرکت جهان فوالد اکسيژن
اين دو بيمارستان را تامين مي کند.
نصب منبع  20تني اکسيژن در بيمارستان امام رضا(ع)
معاون درمان دانشکده علوم پزشکي سيرجان افزود :اقدام خوب ديگري که شرکت
جهان فوالد انجام داد ،استقرار يک منبع  20تني در بيمارستان امام رضا(ع) است
که در کنار آن سيستم تبديل اکسيژن مايع به گاز را نيز قرار داده و مرتبا هر 4-5
روز يکبار براساس ميزان مصرفي که بيمارستان دارد اکسيژن اين منبع را تامين
مي کند .دکتر جهانشاهي ادامه داد :در حال حاضر اکسيژن مصرفي بيمارستان امام
رضا(ع) توسط شرکت جهان فوالد تامين مي شود و بسياري از مشکالت ما در اين
بيمارستان در رابطه با اکسيژن رساني به بيماران حل شد .بيمارستان غرضي نيز
يکي دو هفته مصرف اکسيژن بااليي داشت و اين مشکل را نيز شرکت جهان فوالد
از طريق يکي از کارخانه ي توليد اکسيژن در شهر حل کرد .اين شرکت اکسيژن
رايگان را در اختيار اين کارخانه قرار مي دهد و اين کارخانه هم تعهد کرده است
کپسول هاي بيمارستان را به صورت رايگان پر کند.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکي سيرجان ميزان مصرف اکسيژن مورد نياز
بيماران را اعالم کرد :روزانه حدود  4تن مصرف اکسيژن مايع است و منبع 20
تني که در بيمارستان امام رضا(ع) نصب شده ،حدودا  5-4روزه تمام مي شود.
وي در مورد هزينه اکسيژن مصرفي هم گفت :هر کپسول  40ليتري را  40هزار
تومان خريداري مي کنيم .بنابراين مصرف  4تن اکسيژن در روز حدودا 16
ميليون تومان هزينه دربر دارد که تمام اين هزينه را شرکت جهان فوالد متقبل
شده است .دکتر جهانشاهي با تاکيد بر اينکه شرکت جهان فوالد اين کار را
به صورت داوطلبانه و بدون دريافت هيچ گونه وجهي انجام داده است ،گفت:
اگر همه ي شرکت ها با همين ديد کمک کنند سيستم بهداشت و درمان
توانمندي اش باالتر مي رود و مي تواند خدمات بهتري به بيماران بدهد .اقدام
خداپسندانه شرکت جهان فوالد در تامين اکسيژن مورد نياز بيماران بيمارستان
ها قابل ستايش است .جا دارد از مهندس علي عباسلو مديرعامل و هيئت مديره

اين شرکت تقدير کنيم که در اين شرايط حساس و بحراني به کمک ما آمدند.
دست مسئولين زحمتکش و همسو و همراه جهان فوالد را مي بوسيم و تشکر مي
کنيم که يکي از نيازهاي اساسي و يکي از دغدغه هاي عمده مجموعه ي بهداشت
و درمان را در رابطه با تامين اکسيژن برطرف کردند.
مهندس علـي عباسـلو مديرعامل شـرکت جهـان فوالد سـيرجان ،در همين
خصوص گفت :اقـدام شـرکت جهان فوالد در تاميـن اکسـيژن مـورد نيـاز شـهر
سيرجان در راسـتاي فعاليت هـاي اجتماعـي شـرکت و همچنين کمـک بـه
بخش درمان شـهر در معالجـه بيماران کرونايي است .مهندس عباسلو افزود :اين
شـرکت پيـش از ايـن نيـز در اهـداي برخـي اقالم پزشـکي از جملـه ماسـک
و سـاير اقالم بهداشـتي مـورد نيـاز پيش قـدم بـوده اسـت .مديـرعامل جهـان
فوالد آمادگي خود و همکارانـش را در تاميـن هـرگونـه کاالهاي مـورد نيـز بخـش
درمـان اعالم کـرد و گفـت :اين شـرکت نـه تنها در بخـش درمـان کـه در سـاير
بخـشهـا نيـز هميشـه يـار و مـددکار مـردم عزيـز سـيرجان بـوده و خواهـد بود.
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