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خبر

 شماره 1289
 شنبه  11دی 1400

گروه خبر:

رییس بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد:

رئیس بخش زلزلــه و خطرپذیری مرکــز تحقیقات
وزارت راه و شهرســازی با بیان اینکه استان کرمان
از نظر وســعت پهنههای فرونشست ،رتبه اول کشور
را دارد ،اعــام کرد« :طبق برآوردها حدود دو میلیون
و  ۴۰۰هزار واحد مسکونی فاقد اسکلت ،در زونهای
فرونشســتی قرار دارد ».علی بیتالهی افزود« :استان
کرمان از نظر کیفیت مصالح ســاختمانها نیز نسبت
به متوسط کشــوری وضع خوبی ندارد؛ یعنی درصد
ســاختمانهای اسکلتدار به فاقد اســکلت ،پایینتر
از حد اســتاندارد اســت؛ زیرا اســتاندارد کشوری ما
۱.۳۵صدم و در استان کرمان  ۹۴صدم است».
بــه گــزارش ایرنا وی با اشــاره به اینکه مســاحت
بافتهای فرســوده بهویژه در شــهرهای استان زیاد
است گفت«:متأسفانه گســلهای اصلی کشور عمدتاً
در اســتان کرمان قرار دارنــد و در کل دنیا رکورددار
نرخ فرونشســت هستیم ».وی با اشــاره به علت این
اتفاق گفت« :به علت افت ســطح ایســتایی و مصرف
بیرویه آب ،فرونشســت زمین که اثراتش را در سطح
زمین میگــذارد این اتفاق رخ میدهــد» .بیتالهی
اظهار کرد«:شــکافهای متعدد در ساختمانها و در
سطح زمین ،فروریزش دکلها و شریانهای حیاتی و

وسیعتر ین پهنههای فرونشستی
کشور در استان کرمان
 طبق برآوردها حدود دو میلیون و  ۴۰۰هزار واحد مسکونی فاقد اسکلت ،در زونهای فرونشستی قرار دارند.

اثراتی که میتواند در ســطح زمین بگذارد ،همچنین
آســیبها و حوادث بحرانزایی که مشاهده میشود و
کشــاورزی ما را نیز تحت تأثیــر خود قرار میدهد از
جمله پیامدهای این پدیده اســت ».او با بیان اینکه
کرمان جزو ریسکپذیرترین استانهای کشور در این
زمینه قــرار دارد ،ادامه داد« :طبــق برآوردها حدود
دو میلیون و ۴۰۰هزار واحد مســکونی فاقد اسکلت،
در زونهای فرونشســتی قرار دارد و کرمان همراه با
اصفهان ،خراسان رضوی و تهران جزو پُرریسکترین
هستند».
رئیس بخش زلزلــه و خطرپذیری مرکــز تحقیقات

وزارت راه و شهرســازی سپس گفت« :استان کرمان
از نظــر کیفیت مصالح ســاختمانها نیز نســبت به
متوســط کشــوری وضع خوبی نــدارد؛ یعنی درصد
ساختمانهای اســکلتدار به فاقد اسکلت پایینتر از
حد استاندارد اســت زیرا استاندارد کشوری ما ۱.۳۵
صدم و در اســتان کرمان  ۹۴صدم است» .وی ادامه
داد« :طبق آمار ســال  ۹۵استان کرمان از نظر تراکم
نفر و خانوارهای فقیر جزو اســتانهای دوم و ســوم
کشوری اســت .همچنین از لحاظ درصد خانوارهای
غیربرخوردار از فضای کافی اســتان کرمان ،وضعیت
نامطلوبی دارد و مســاحت بافتهای فرسوده بهویژه

در شهر کرمان و شــهرهای دیگر استان کرمان زیاد
است ».بیتالهی با بیان اینکه فرونشست زمین باعث
میشود ساختمانها دچار ترکخوردگی شوند ،اظهار
کرد« :استان کرمان نسبت به تعداد شهرهای واقع بر
پهنای فرونشستی ،رتبه سوم کشوری را دارد».
وی بــا بیان این نکته که اســتان کرمان از نظر تعداد
واحدهای مسکونی فاقد اسکلت چهارمین استان روی
زونهای واقع در پهنه فرونشســت اســت گفت«:اگر
بتوانیــم ضوابــط و مقررات اجرایی بــرای جلوگیری
از فرونشســت و کاهش اثرات آن داشــته باشیم کار
ارزشمندی انجام دادهایم».

در ارزیابیهای اخیر وزارت بهداشت اعالم شد:

بیمارستان دکتر غرضی در جمع رتبههای برتر کشور

گروه خبر :مدیــر درمــان تأمین
اجتماعــی کرمــان از رونــد اجرای
طرحهای توســعه بیمارســتانی در
بیمارســتان غرضی ســیرجان اظهار
رضایت و از مسئوالن این بیمارستان
تقدیر کرد .دکتر امین فخر که چندی
قبل از بخشهای اورژانس ،بهســازی
لنــژری ،راهاندازی دیالیز و توســعه
بخشهای  ICU،CCUو NICU
بازدیــد کرده اســت روند توســعه
بیمارســتان غرضی را در جهت ارتقاء
سطح خدمات درمانی ستود و کسب
رتبه برتر این بیمارســان را در سطح
جدیت
بیمارستانهای کشــور نشانه ّ
کار در میــان کادر درمــان و اداری
بیمارستان دانست.

شایان ذکر اســت بیمارستان غرضی
ســیرجان در پی ارتقاء سیستمهای

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان:

 164زندانی جرایم
غیرعمد داریم

گروه خبر :به نظر میرســد در ماههای اخیر آمار زندانیان جرایم
غیرعمد رشد قابل توجهی داشته بهطوری که مدیر نمایندگی ستاد
دیه در استان کرمان میگوید :از  164زندانی جرایم غیرعمد 109
نفرشان طی سه ماه اخیر به زندان افتادهاند .سید حجتا ...موسویقوام
با اشاره به نوع جرم و علت زندانی شدن این افراد افزود«:از مجموع
مددجویان جرایم غیرعمد حاضر در زندانهای استان کرمان  9نفر به
دلیل تصادف 81،نفر به دلیل چک برگشتی 66،نفر به دلیل ناتوانی
در پرداخت مهریه و  8نفر نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت نفقه وارد
زندان شدهاند».
روابط عمومی اداره کل دادگســتری استان کرمان با اعالم این خبر
به نقل از وی در نشســت هیأت امنای ستاد دیه استان کرمان بیان
کرد« :البته پیش از این تعدادی آزاد شــدهاند و همیشــه تالش ما
روی آزادسازی اینگونه زندانیها که بهخاطر مسائل مالی در زندان
هستند متمرکز شده و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز  13جلس ه
هیأت امنا برگزار و زمینه آزادی تعدادی از آنها فراهم شــده است.
وی ادامه داد« :از مجموع مددجویان جرایم غیرعمد آزاد شــده در
خیران با صرف
قبل از ایــن 171 ،نفر از محل کمکهای مردمی و ّ
هشت میلیارد و  634میلیون و  800هزار تومان 5 ،نفر با استفاده از
تسهیالت بانکی به مبلغ دو میلیارد و  290میلیون تومان و دو نفر نیز
از محل کمکهای تأمین خسارتهای بدنی آزاد شدهاند».

بهبود کیفیت درمان و خدمات ،جزو
بیمارســتانهای برتر کشور شناخته

شد و از ســوی معاونت درمان تأمین
اجتماعی اســتان نشــان رتبه برتر و
درجه عالی به این بیمارستان اهدا شد.
در جریــان اعطای نشــان برتر دکتر
هــادی صبــوری معاونــت درمــان
تأمیــن اجتماعــی اســتان کرمان
گفت :بیمارســتان غرضی سیرجان
یکی از ســه بیمارستان ملکی تأمین
اجتماعی استان کرمان هست که در
سیستمهای بهبود کیفیت در استان
و کشور توانســته رتبه برتر را کسب
کنــد .وی افزود :این بیمارســتان در
دو دهــه اخیر نیز موفــق به دریافت
استاندارد ایزو  9000در خاورمیانه شد
و بهبود کیفیــت که یکی از نگاههای
عمیق سیستم اعطاء بخشی در ورژن

نمایشگاهی برای
شکستهنویسان

دانیال خلیفهای :همایش فرهنگی شکســته نویسان
معاصر هنر خوشنویسی در سیرجان برگزار شد.
همزمان با این همایش که از سوی روابط عمومی و امور
بین الملل گل گهر با حضور استاد محمد حیدری چهره
ماندگار خوشنویسی کشور و خوشنویسانی از پنج استان
همجوار«کرمــان ،هرمزگان ،یزد ،فارس و سیســتان و
بلوچستان» برگزار شد ،نمایشگاهی از آثار شکسته نویسی
شرکت کنندگان در ساختمان  45گل گهر افتتاح شد.
در این مراســم فرهنگی ،معاون اداره کل ارشاد با تقدیر از
شــرکت گل گهر ترویج هنر خوشنویسی را که از هنرهای
کهن مردم ایران اســت ضروری دانســت و گفت :نشاط و
روحیهای که هنرمندان به جامعه میدهند بسیار موثر است.
اســتاد محمد حیدری نیز در این آیین با تاکید بر اینکه
رویداد امروز به دلیل ظرفیتهای پنهان و آشــکار هنر
خوشنویسی شــکل گرفته است ،گفت :اینکه یک اتفاق
هنــری در دل یک مجموعه معدنی و صنعتی ایجاد می
شــود جای خوشــحالی دارد .گفتنی است در نمایشگاه
شکسته نویســی ۶۰اثر زیبا از هنرمندان خوشنویس ۵
اســتان به نمایش درآمد .این نمایشــگاه پس از دو روز
به نگارخانه راز فرهنگســرای شهر منتقل و مورد بازدید
عالقمندان قرار گرفت.

 4هست و نیازمند زیرساخت الزم در
یک بیمارستان مطلوب است و در این
بیمارستان دیده شده است.
دکترصبوری گفت :بیمارستان غرضی
سیرجان موفق شــد در ارزیابی اخیر
وزارت بهداشــت به یکی از گریدهای
حائز اهمیت یعنی گرید یک برتر شود
که جزو گریدهای منحصر به فرد در
میان بیمارستانهای استان کرمان و
 75بیمارستان ملکی تأمین اجتماعی
کشوراست.
دکتر مهدی ابناء رئیس بیمارســتان
غرضی ســیرجان نیز گفت :هر ساله
وزارت بهداشت اعتبار بخشی و در واقع
سطح علمی فنی و ارائه خدمات درمانی
بیمارســتانهای کشــور را بررسی و

ارزیابی میکند و در ارزیابیهای اخیر،
بیمارستان تأمین اجتماعی سیرجان
رتبه یک برتر را به خود اختصاص داد
که ثمره تالش همــه همکاران بوده
اســت .وی در خصوص اجرای گام به
گام سیستمهای الکترونیک نیز در این
بیمارستان گفت :همانگونه که قب ً
ال
اطالعرسانی شد با تالش همکاران و
اقدامات شبانهروزی که طی سالهای
اخیــر صــورت گرفته همــه مراحل
درمانی اعم از تشــکیل پرونده ،نوبت
دهــی ،ارجاع بیمار ،صدور نســخه و
تجویز دارو ،سیستم پردازش اطالعات
و ...همــه در چهارچــوب سیســتم
الکترونیک و به صورت آنالین انجام
میشود.
گفتنی است بیمارستان دکتر غرضی
در حال تأســیس و تجهیــز یکی از
پیشرفتهتریناورژانسهایبیمارستانی
در کشور است و تاکنون پیشرفتهای
قابل توجهی داشته است.

توسط روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان کسب شد:

سلیمان
رتبه برگزیده جشنواره کشوری
ِ
«روایت پاکبازی»
سالمت برای مستند
ِ

آیین اختتامیه اولین جشــنواره کشــوری فیلم
مســتند «ســلیمان ســامت» با حضور وزیر
بهداشت ،استاندار و مسئولین استانی به میزبانی
ِ
«روایت پاکبازی» از
کرمان برگزار و مستند کوتاه
روابط عمومی دانشــکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی ســیرجان ،در بین  ۱۵مستند
برگزیده از سوی هیأت داوران برگزیده و تجلیل
شــد .این جشنواره اواخر ســال گذشته با هدف
مستندســازی تالشها و ایثارگریهای مدافعان
سالمت و نیروهای بهداشتی و درمانی در اجرای
طرح محلهمحور و خانوادهمحور مقابله با پاندمی
کرونا (طرح سردار شهید سلیمانی) توسط وزارت
بهداشت آغاز شد و امسال از بین  ۹۱اثر شرکت
داده شده ۱۵ ،اثر توسط هیأت داوران برگزیده و
دیروز طی مراسمی در کرمان تجلیل شدند.
ِ
«روایت پاکبــازی» با
مســتند ۱۴دقیقــهای
تهیهکنندگی مهدی باسفهرجانی ،تصویربرداری
و تدویــن مصطفــی زیدآبــادی و کارگردانی
ســیدعلی آتشــیپور ،ایثارگریهــا و خدمات

ارزشمند مدافعان سالمت سیرجان در مقابله با
کرونا را در اجرای طرح ملی شهید سلیمانی به
تصویر کشیده است.

یادداشت 2
به بهانه دومین سال عروج حاج قاسم

عشقبازی دلبرانه

فاطمه نورمحمدی

در آن نیمه شب هنوز بغض کمیل میان حنجرهات موج میزد و عطر « َف ِب ِع َّزت َِک
ای» بر پیشانیات،که نوحهخوان ،ندبهات را رقم
ْاستَجِ ْب ل ِی ُد َعائ ِی َو ب َ ّل ِ ْغنِی ُم َن َ
زدی .ندبهای که فرازش را نوحه عاشــورا نه ! ..حماسه عاشورا خواندی .وقتی
شبیه حسین و عباس و اکبر پَر گشودی گویی ندایی تورا میخواند کهَ :علَم
سرخ حسین است کنون بر دوشت .نمیدانم شاید آن شب میان عاشورایی که
بر دل تاریخ تکرارش کردی ،لحظه پرواز سر بر دامان فاطمه (سالم ا ...تعالی
علیها) گذاشته بودی!
به گمانم تو در آن شب که به خون غلتیدی
نوری از روشنی دامن زهرا دیدی
بازمانده قافله شهدا ! سنگربان سوسنگرد و مالکیه! یادگار والفجر  ۸وکربالی
 !۵شهادت برای تو چیزی نبود جز یک عشقبازی دلبرانه و برای ما کابوسی
ِ
ظلمت نبودنت .کابوســی که دلمان میخواســت به طنین گامها و
میان
آهنگ صدایت بشکند .همیشه غروب جمعهها را دلتنگ بودیم ولی این بار
بامدادش را به صدای پروازت چشم گشودیم بغض آلود ،بغضی که نه فرو
میرفــت و نه میچکید و پروازی که به باورمان نمیگنجید .وقتی آن روز
در نماز آخر ،میان بغض و آه ،موالیمان آرام زمزمه کرد« :اَللّ ُه َم اِنا ال ن َعلَ ُم
مِن ُهم ا ِّل خَ یرا» دیگر عنان اشک و دلتنگی در دست ما نبود .رفتنت باورمان
شد به سمت همان دیاری که خودت آرزو کرده بودی...
بارها گفتهای از قافلهات جا ماندی  /از همان قافله عشق ،تو تنها ماندی
همان قافلهای که فرزندان خردسال شهدا را سوگند دادی که دعایش کنند
برایت .همان که بیتاب و بیقرارش بودی.
َرب در آن گِل که تو را ساخت چه آمیخته بود ؟
و در آئینه چشم تو چهها ریخته بود ؟
یار شــفیق یوســف الهی! تو فرمانده ســپاه قدس که نــه !،فرمانده دلها
بودی .فرماندهی بدون عنوان و درجه و برای همه فقط و فقط ،حاج قاسم!
وســعت قامت تو از بلندیهای جوالن بود تا خانه خرابه مادر شهیدی
در کنج یک روستای دور افتاده ...پهنای عطوفت تو از گرمای شانههای
پُر مهر رهبر بود تا گونههای اشــکآلود فرزند ســه ساله شهید مدافع
حرم ...حجم شــجاعت تو از لرزاندن کاخهای اســتکبار بود تا بوسیدن
دســتهای ترک خورده پیرمرد سیل زده ....مصداق کامل « اَشِ ّدا ُء َعلَی
ُ
الکفُا ِر ُر َحما ُء بَی َن ُهم» !.برایمان دژی محکم ساخته بودی که این سو در
آرامش حضور تو و سپاهت ،گروهی به صدارت و وزارت مشغول و آنسو
مثل همان ســالهای دفاع ،سینهات آماج همه نامالیمات ،مبادا آب در
دلمان تکان بخورد .حاال اگر گروهی پلههای پیشرفت را به بلندا رفتهاند
از همت پاهای بیرمقیست که با صندلیهای چرخدار خو گرفته و بهای
خونهایی ست که در دفاع بر زمین ریخته شده.
نمیدانم اجر قنوتی که در میانهاش از فرزند خردســال شهید گل گرفتی را
خداوند چگونه نوشته است .قنوتی که نه تنها باطل نشد ،خط بطالنی شد بر
خیال همه آنها که فرهنگ مدافعان حرم را نمیفهمند .در پناه تو داعش و
جنایتهایش برای ما که هدف اصلیاش بودیم افسانهای بیش نبود.
مرزبان توانا ! توحتی نگذاشــتی کابوس داعش را ببینیم چه برســد به
حضورش را .رهبر نشان ذوالفقار را به سینهات نشاند ولی ذوالفقار علی هم
السالم) را
برای تو کم بود ،تو همنشــینی و محفل حسین بن علی( علیه ّ
میخواســتی که چنین کمیل و عاشورا و ندبه را در هم آمیختی که خدا
هم این بار نتوانست اجابتت نکند و آنقدر خالصانه خواستی که پیوستی،
به همان قافلهای که تنها دلخوشــیات بود ...دردانه لشکر  ۴۱ثارا !...اگر
شهادت نصیب تو نمیشد باید فلسفهاش را از نو مینوشتند ،گلزار کرمان
برای بهشت شدن فقط تو را کم داشت.
درد سختی که به دامان جهان افتاده  /اندکی نسخه ایمان تو را کم دارد
ندبهمان در قفس حنجرهها زندانی  /العجلهای پریشان تو را کم دارد
در این روزهای ســخت خیلی وقتها دلمان هوای تو را دارد .هوای تو را که
همیشــه التیام دردهای وطن در بقچه تو بود .دســت بر پیشانی خزر بگذار.
دلتنگی تو را تب دارد .این روزهای بدون ت و چه آشوب است...
ندبهای در گوشه سنگر چکید  /آن طرفتر دست و انگشتر چکید
اللهای روی زمین همرنگ خون  /در هوای خاکی معبر چکید
روز آخر در نمازی اشکبار  /بغض آه آلوده رهبر چکید
شهد شیرینی به کام تشنهای  /از خُ م میخانه دلبر چکید
باز عاشورای خونینی به شب  /رنگ کوچقاسم و اکبر چکید
راه تو به شهادت ختم میشد .شهامت تو آنقدر وحشت انداخته بود به دل
دشمن که یارای مقابله با تو را در خود نمیدیدند آنها راهی نداشتند جز
به شهادت رساندنت در نیمه شبی تاریک در گوشهای خلوت .اینگونه از
پشت خنجر زدن راه و رسم همه نامردان است .راهی که قدرت و شجاعت
تو و ذلت و خواری آنان را به همه دنیا ثابت کرد .ســحرگاه جمعه ،وقتی
همه در خواب آرام بودیم «مرد میدان» مثل همیشه بیدار بود و سبکبال
رفت و جمعهای دیگر در رکاب موالیمان باز خواهد گشت....
در رکاب شه دین غرقه نوری قاسم
به همان جمعه که سرمست ظهوری قاسم

