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 ناصرصبحی
پیش ازظهردیروز ،دکترقاسم جانبابایی؛ معاون
درمان وزیربهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درادامه
سفر خود به استان کرمان ،وارد سیرجان شد و از
بیمارستان امام رضا بازدید بهعمل آورد .دراین بازدید،
جانبابایی ضمن سرزدن به تعدادی از بخشهای
بیمارستان ،به خصوص بخشهای مرتبط به بیماران
کویید 19یا همان ویروس کرونا ،بخش مراقبتهای
ویژه نوزادان ( )NICUو اورژانس کویید 19با ظرفیت
 18تخت را نیزافتتاح کرد.
بازدید جانبابایی ازبیمارستان امام رضا ازبخش
اورژانس آغاز شد و در ادامه وی با برخی از پزشکان
و بیماران نیز صحبت کرد .در این بخش ،دکتر
جهانشاهی؛ معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی،
یکی از مشکالت عمده اورژانس را کمبود جا ذکر
کرد .جانبابایی نیزپیشنهاد داد دربیرون بیمارستان
یک کانکس (جهت تریاژیا اولویتبندی بیماران برای
بهرهمدی ازدرمان) گذاشته شود.
در این بین ،دکتر غالمعلی محمدی؛ رییس
دانشکدهعلومپزشکینیزخطاببهجانبابایی،بااشاره
بهساختمانبیمارستان امامرضا ،ازارسال گزارش200
مورد ایراد به وزارتخانه خبردارد.
در ادامه جانبابایی از بخش اورژانس بازدید به
عمل آورد و در این بخش ،به بستری بیماری که به
گفته مسئول بخش ،به تازگی بستری شده و جزو
بیماران سطح یک بود ،ایراد گرفت و دررابطه با اصالح
فرآیندموجود،توصیههاییکرد.
درادامه بازدید ازبیمارستان ،نوبت به بخش کرونا
رسید که دراین مرحله ،ازحضورخبرنگاران دربخش
جلوگیری شد .پس از آن نیز ،بخش مراقبتهای
ویژه نوزادان ( )NICUو اورژانس بیماران کویید،
به دست معاون وزیر افتتاح شد .از نکات جالب
بخش اورژانس بیماران کویید با ظرفیت  18تخت،
انتقال بیماران کرونایی به این بخش و تخلیه بخش
اورژانس از این دسته بیماران است .بدین ترتیب
احتمال سرایت بیماری از بیماران اورژانسی کرونا
به سایربیماران اورژانس نیزبه شدت پایین خواهد

آمد.همچنینبنابه گفتهمعاونتتوسعه
دانشکدهعلوم پزشکی سیرجان ،تاکنون4
میلیارد تومان توسط خیرین و  8میلیارد
توماننیزتوسطشرکتهایمنطقهگلگهر
بهبیمارستان کمکشده است.
 گفتوگویمعاونوزیرباخبرنگار
صداوسیما
جانبابایی درمصاحبه با خبرنگارصدا و
سیما ،علت حضور خود در استان کرمان
را به دلیل شرایط فعلی استان و روند رو به
افزایش بیماران کرونایی ذکرکرد .جانبابایی
در سخنان خود با اشاره به روند افزایشی به
خصوص در سیرجان و رفسنجان ،میزان
مراجعانسرپاییوبیمارانبدحالرابیشتراز
قبلتوصیف کردو گفت«:ازمردمخواهش
میکنیممراعاتکنند.اینبیمارییکدرمان
مشخصداردکهشاملهمانمراقبتهایی
است که دربیمارستان انجام میشود ،مانند
اکسیژن و داروهای ضدالتهاب .واقعیت و
اصل این است که با مراقبت ازخود ،دچار
بیماری نشویم .این مراقبت ،همان رعایت
پروتکلهاست و برگزار نکردن یا محدود
برگزارکردنمراسمها،جلوگیریازتجمعات،
فاصلهگذاریو استفاده ازماسک».
جانبابایی در ادامه با اشاره به عملکرد
مسئوالن دانشکده و بیمارستان در
آمادهسازی و افزایش امکانات ،گفت« :با
این وجود ،تعداد نزدیک به 140مورد بستری
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
در شهری با تقریبا  300هزار جمعیت ،عدد
باالیی است .درعین حال مشخص است که تعداد سیکل انتقالبیماریدستمردم استو آن،مراجعه
بسیار زیادتری از مبتالیان بدون عالمت کرونا یا با مردم برای شناسایی مبتالیان و درعین حال خودداری
عالمت خفیف وجود دارند که نگرانی اصلی ما ایشان ازحضوردرتجمعات است».
جانبابایی در ادامه با کنایه به تعداد زیاد حاضران
هستند که یا درخانه هستند و یا درجامعه حضور
دارند .خواهش ما این است که هرچه زودتربه مراکز دراین بازدید ،یکی ازدرسهای کرونا را برگزاری مراسم
گزنیباتعدادکمترومحدودترذکرکرد
 16ساعته که به خدمات کرونا اختصاص پیدا کرده افتتاحیهوکلن 
مراجعه کنند تا شناسایی و ایزوله شوند و دیگرافراد و درپاسخ به ماجرای نبُریدن روبانها به دلیل مصادف
را مبتال نکنند .ما درشرایطی هستیم که تنها راه قطع شدن با سالروز شهادت امام حسن عسکری گفت:

بازدید معاون درمانی وزیر بهداشت از بیمارستان امام رضای سیرجان

ببینیم چه میشود

«اصل ،آمادهسازی این بخشها بود که خوشبختانه
اکنونبرایبهرهبرداری آمادههستد.بخش آیسییوی
بزرگی با 18تخت دراختیاربیماران کرونایی قرارگرفه
که خیال مردم را بابت جداسازی بیماران اورژانسی
کرونا ازسایربیماران اورژانسیراحتمیکند».
در ادامه دکتر حمیدرضا رشیدینژاد؛ رییس
دانشگاهعلومپزشکیکرماندرپاسخبهسوالخبرنگار
صداوسیماپیرامونکمبودهاگفت«:کمبودکهخب

ممکن استبرخیمواقعبهصورتمقطعیباشدولی
از لحاظ دارویی و ظرفیتسازی تختها ،در حال
حاضرمیتوانیم پاسخ بدهیم ولی ازطرف دیگر اگر
مواردی که باید رعایت شوند ،رعایت نشوند ،ممکن
است این ظرفیتها اشغال شوند و دیگر نتوانیم
پاسخگویتعدادبیمارانباشیم.بههرصورتبهدلیل
یکسری ازمسایلتحریمینمیشودمنکریکسری از
کمبودها شد ولی درحد توان و با کمک وزارتخانه

تصادف مرگبارتر از کرونا

 پاسارگاد
هفته گذشته ،فرمانده انتظامی شهرستان
سیرجان به همراه فرماندهان واحدهای مختلف
پلیس به مناسبت هفته نیروی انتظامی میزبان
جمعی ازاهالی رسانه بودند.
در این نشست خبری ،سرهنگ محمدرضا
ایراننژاد؛ فرمانده انتظامی شهرستان ابتدا به ارائه
آمارهاییازعملکردیکسالهپلیس(ازانتهایمهرماه
سال گذشته تا انتهای مهرماه امسال) پرداخت.
ایراننژاد با اشاره به اینکه وظیفه پلیس ،پیشگیری
و کشف جرم است و در این میان ،جرم سرقت از
جملهجرمهایی است که احساسناامنیرا افزایش
میدهد ،از کاهش  9درصدی وقوع جرم سرقت
نسبتبهمدتزمانمشابهدرسال گذشتهخبرداد.
براین اساس ،در یک ساله اعالم شده ،میزان
وقوع جرم سرقت  ۴۰۴فقره نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،کاهش داشته است؛ درحالیکه
میزان کشف 395 ،فقره افزایش داشته .براساس
همین آمار ،نسبت کشف به وقوع در امسال71 ،
درصد است؛ درحالیکه میانگین کشوری 70،درصد
است که آمار سیرجان یک درصد بهبود نسبت به
آمار کشور را نشان میدهد .ایراننژاد ادامه داد :در
یک سال مورد نظر ،وقوع جرم سرقت مسلحانه
نداشتهایم.
وی همچنین با اشاره به آماروقوع قتل ،اعالم
کرد« :در سال گذشته  ۷مورد و امسال  6مورد
وقوع قتل رخ داده است».
 18 فقره تصادف درونشهری منجر به
فوت درسال جاری
اما بحث عدم رعایت نکات ایمنی و قوانین
رانندگی و تصادفات ،بخش مورد تاکید فرمانده
انتظامی شهرستان دراین نشست خبری بود .وی در
این مورد خبراز 18فقره تصادف درونشهری منجر

به فوت درسال جاری داد و گفت« :البته این آمار،
عالوه بر سیرجان ،شامل شهرهای همجوار نظیر
هماشهر ،بلورد ،پاریز و ...نیز میشود و همچنین
در این بحث ،شاهد کاهش  10درصدی نسبت به
مدت مشابه سال قبل هستیم اما همچنان آمار
زیادی است».
وی در ادامه با اشاره به اینکه تصادفات
برونشهری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل،
کاهش  ۲۳درصدی داشته ،از فوت  63نفر
در جادهها خبر داد .ایراننژاد با اشاره به اینکه
مجموع فوتیهای شهرستان درتصادفهای درون
و برونشهری 81 ،نفر است ،گفت« :اگر این آمار
را با آمارفوتشدگان به دلیل کرونا مقایسه کنید،
میبینید تعداد کشتهشدگان درتصادفات بیشتراز
فوتشدگان به دلیل ابتال به کرونا است ».وی با
اشاره به اینکه به فرهنگسازی و اطالعرسانی بیشتر
درمورد فرهنگ رانندگی نیازداریم ،گفت« :ویروس
کرونا یک روزبا ساخت واکسن ،ازبین خواهد رفت
اما اگر قوانین راهنمایی و راندگی را رعایت نکنیم،
آمار کشتهشدگان ما در تصادفها همچنان باقی
خواهدماند».
 1600نفر مجروح در تصادفات درونو
برونشهری
وی درادامه به ارائه آمارهایی ازتعداد مجروحان
در تصادفات امسال و مقایسه آن با آمار سال
گذشته پرداخت و گفت« :سال قبل درتصادفات
درونشهری ۷۵۴ ،نفر مجروح شدند اما امسال
 ۹۳۰نفر در تصادفات مجروح داشتیم .همچنین
تعدادمجروحانتصادفاتبرونشهریدرسالقبل
 ۴۶۷نفراما امسال ۶۴۷نفراست .به عبارت دیگر،
مجموعا درتصادفات درون و برونشهری ،به طور
سرراست نزدیک به  1600نفر مجروح داشتهایم.
تصور کنید این تعداد مجروح چه میزان هزینه بر

 اینپول کجارفته آقایدکتر؟
در مورد این سوالهایی که شما میپرسید ،آیا
صحبتهایدکترنمکیابهامیداشت؟
 ایشان چرا به طور شفاف نمیگویند این
پولها کجارفته؟ ایشانمیگویند اگرمارامقصر
اعالم کنند ،افشاگری خواهند کرد .آن موقع،
افشاگریچهسودیبرایمردمدارد؟
ببین! من امروز آمدهام که  4تا مریض ببینیم و
ببینمهمکارانچه کارمیکنندویکخستهنباشیدبه
همکاران بگویم و درعین حال ببینم مشکالت اینجا
چیست.
ُ خب فهرستواربگویید مشکالت اینجا
چیست؟
چی بگم آقا؟
رشیدینژاد؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی:
میخواهیم برویم .ما جلسه داریم و باید برویم .به
سالمت.

معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی:

انتقاد فرمانده انتظامی سیرجان از بیتوجهی به قوانین رانندگی

روی دست خود ،خانواده و دولت میگذارند و تا چه
حد باعث درگیرشدن کادردرمان میشوند».
ایراننژاددرادامهبهکشفیاتدرحوزهموادمخدر
پرداخت و اعالم کرد« :درسال ،98میزان کشفیات
مواد مخدر 3تن و  476کیلوگرم بوده که امسال،
تقریبا دو برابراین میزان ،یعنی ۶تن و ۴۸۶کیلوگرم
کشف انواع موادمخدرداشتهایم ».وی همچنین از
پلمب 300مغازه به دالیلی نظیرفروش موادمخدر،
جوازکسب ،موضوعات غیراخالقی و عدم
نداشتن 
رعایتمسایلبهداشتیخبرداد.
فرمانده انتظامی شهرستان با اشاره به اینکه
اگر امسال نیز راهپیمایی اربعین انجام میشد،
تعداد بیشتری گذرنامه صادرمیگشت ،آمارصدور
گذرنامه را  ۵۷۰۰مورد ذکرکرد.
ایراننژاد در انتهای به سراغ فضای مجازی رفت
و از دستگیری  ۸۷نفر در موضوعات مختلف و
رسیدگی به ۳۹۰پرونده مربوط به فضای مجازی خبر
داد.
طرحموفقکامیونممنوع
یکی ازنکات جالب این نشست ،انتقاد ایراننژاد
از مغازههایی بود که «پیادهرو را مال خود کرده و
عامل بینظمی» شدهاند .وی همچنین با موفق و
خوب خواندن طرح فرمانده پلیس راهور برای
جلوگیری از ورود کامیونهای سنگین به داخل
شهر و با اشاره به وجود بین  12تا  13هزار کامیون
درشهرستان ،ازلزوم احداث پارکینگهای بیشتردر
سیرجان گفت و ازمذاکره با ناخداعلیرضا محمدی،
فرماندهی آمادوپشتیبانینداجاوموافقتویبرای
در اختیار گذاشتن زمینی متعلق به پایگاه نیروی
دریایی درروبروی این مرکز ،جهت استفاده بهعنوان
پارکینگخودروهایسنگینخبرداد.
بحث لزوم استفاده ازنگهبان جهت جلوگیری از
سرقت وسایل برای ساختمانهای درحال ساخت

و فعالیتهایی که درداخل استان صورت
گرفته ،ازنظرنیازدرمانی چه به لحاظ ساختار
درمانی و چه تجهیزاتی و چه دارویی ،فعال
تامین هستیم .امیدواریم روند بیماری با
رعایت مردم کاهشی شود و با موج سنگین
مواجه نشویم ».رشیدینژاد در انتها با اشاره
به تشکیل جلسهای در روز گذشته (شنبه)
با حضور مسئوالن استانی و معاون وزیر در
کرمان ،گفت« :اگرتعداد بیماران ازظرفیت
بیمارستانهابیشترشود،پیشبینی کردهایم
که ازنقاهتگاههایپیشبیمارستانی استفاده
کنیم که در این راستا ،مجموعه نیروهای
مسلحنیزمیتوانندکمککنند».
مصاحبهپاسارگادبامعاونوزیر
مصاحبه با جانبابایی درحین رفتن وی
به سمت اتاق تعویض گنهای بهداشتی
و در میان انتقادهای پشت سر هم رییس
دانشگاهعلومپزشکیکرمانوبیاحترامیبه
خبرنگاران انجام شد و به همین دلیل کوتاه
بود و بسیاری ازسوالها مطرح نشد .دراین
میانباید ازمسئوالندانشکدهعلومپزشکی
سیرجان نیز گالیه کرد که هرچند بارها از
خبرنگاران به عنوان یاریدهندگان خود نام
بردهاند اما حاضر نشدند در یک فرصت و
مکان مناسب ،امکان یک گفتوگوی 10یا
 20دقیقهای بین خبرنگاران با معاون وزیررا
فراهمنمایند.
آقایدکتر،شماظرفیتبیمارستان
را براساس جمعیت  300هزار نفری
سنجیدید درحالیکه با محاسبه مردم شهرهای
همجوار،امکاناتسیرجانبایدجوابگویجمعیتی
درحد 500هزارنفرباشد.
منعددجمعیتشهرستانرا گفتم اماهمهجای
کشور اینگونه است که وقتی درهرشهری دانشگاه
یادانشکدهعلومپزشکیراهمیافتد،بهدلیل امکانات،
مراجعات مردم از شهرهای دیگر نیز وجود خواهد
داشت.

ُ خب با این حساب ،آیا شما امکانات فعلی
سیرجانراجوابگویحجممراجعانمیدانید؟
خیر .کم است .به هرحال در کل کشور ،تخت
کم است .کرونا نشان داد که کل کشور از جمله
کرمان ،دچاراین مشکل است.
 شما دیروز در کرمان حضور داشتید .آیا
مصوباتستادمقابلهبا کرونای استانرامالحظه
کردید؟
ببینید ،دیشب که ستاد بحران بود و در بحث
محدودیتهاتصمیماتخوبیراگرفتند.
 به نظر شما تصمیمات ستاد مقابله با
کرونای استان با شرایط پیچیده فعلی همخوانی
دارد؟
بههرحالمسئوالناستانیتصمیمهاییگرفتند.
انشاهللببینیمچهمیشود.
 میخواستم نظرتان را درمورد انتقاد دکتر
نمکی؛ وزیربهداشت درمورد اینکه تنها بخش
اندکیازکمکیکمیلیاردتومانیصندوقتوسعه
به کرونا،بهوزارتپرداختشدهبپرسم.
ُخب ،مگرابهامی دارد؟

کمبود انسولین را جبران کردیم

و استفاده ازظرفیت نگهبان محله برای جلوگیری از
سرقتهایی نظیرخودرو ،وسایل خودورو منزل و
راهاندازی کمپ ماده  16از دیگر نکات مورد اشاره
فرماندهانتظامیشهرستانبود.ویهمچنینبااشاره
به استقبال خوب برخی ازصنوف ازسامانه سهای
نیروی انتظامی در سیرجان ،این سامانه را افزاری
مناسب جهت پیشگیری ازوقوع جرم سرقت و یا
کشف هرچ ه سریعترآن عنوان کرد.
درادامه ایننشست،سرهنگپاکایزدی،رییس
پلیس راهور به طی مراحل آمادهسازی خودروی
مخصوص ثبت تخلفات ساکن اشاره کرد .وی
همچنین تاکید کرد طرح محدودیت زمان تخلیه
بارتوسط کامیونهایسنگینهمچناندرسیرجان
پابرجاست و صاحبان بارتنها ازساعت  10شب تا 6
صبح روزبعد فرصت تخلیه باررا خواهند داشت.
درادامه سروان مرتضی صفیپور؛ رییس پلیس
فتا درپاسخ به سوالی پیرامون «مومو» ،ازوجود این
چالش درسیرجان خبرداد اما تاکید کرد «تاکنون
اتفاقی در این مورد رخ نداده است ».صفیپور،
چالش مومو را نوعی بدافزاردانست و گفت« :دلیلی
برای وحشت از این چالش وجود ندارد .تنها نکته
این است که در صورت سعی بر برقراری ارتباط از
طرف این بدافزار با کاربر ،وی پاسخی به تماس یا
پیامندهد».
در انتهای این نشست ،سرهنگ ایراننژاد در
پاسخ به سوال خبرنگار پاسارگاد پیرامون انتشار
برخی اخبارو اتهامهابهیکی ازپرسنلنیروی انتظامی
در سیرجان ،با اشاره به اینکه در مراجعه به نیروی
انتظامی ،همیشه یکی راضی و دیگری ناراضی است،
این واقعه را نوعی انتقامجویی دانست و ازپیگیری
موضوع توسط دستگاه قضایی خبرداد.

 پاسارگاد
هرچند جانبابایی؛ معاون
درمانی وزیر بهداشت از
واردات دارو و رفع کمبود
انسولین میگوید اما معاون
دارو و غذای دانشکده علوم
پزشکی سیرجان به کمبود
انسولین اشاره دارد ولی
تاکید میکند که دانشکده
اجازه نداده این کمبود در
سیرجان چندان به چشم بیاید
و نیازمندان به این دارو دچار
شکل شوند .عباس فخریان
میگوید« :من نمیگویم
کمبود نیست .کمبود به
صورت کشوری است .گاهی برخی از
انسولینها با توجه به تحریمها دچار
کمبود میشوند ولی براساس تدابیری که ما
اندیشیدهایم و با مدیر داروخانه هاللاحمر
هم هماهنگیهای انجام دادهایم ،سهمیه
داروها را طوری تنظیم کردهایم که انسولین
به دست تمام آنهایی که احتیاج دارند،
برسد ».فخریان در مورد برخی انتقادها
پیرامون تحویل تعداد کمتر انسولین
نسبت به تعدادی که درنسخه نوشته شده،
میگوید« :بله .برخی از مردم میگویند در
نسخه ما  7عدد انسولین نوشته شده اما
به طور مثال داروخانه فقط  4یا  5عدد
انسولین داده است .چون تعداد کم است،
مجبوریم طوری سهمیهبندی کنیم که
انسولین به تمام بیماران برسد .البته هرگاه
که انسولین به میزان کافی به دستمان
رسیده ،نسخهها را کامل پوشش میدهیم

اما گاهی که تعداد کم است ،ناچاریم کمتر
از میزان نسخه انسولین بدهیم».
وی در توصیف وضعیت فعلی انسولین
در سیرجان میگوید« :خوشبختانه فعال
کمبودی نداریم و اگر جایی مردم از
کمبود انسولین گالیه دارند ،پیگیری
و رفع میکنیم .البته در این چند ماه
اخیر ،خوشبختانه کمبود به نحوی نبوده
که کسی دچار مشکل شده و از کمبود
انسولین شکایت کرده باشد .زیرا اگر جایی
هم که کمبود بوده ،توانستیم با جذب از
دیگر نقاط ،کمبودها را رفع کنیم».
مدتی قبل ،کیانوش جهانپور؛
سخنگوی سابق وزارت بهداشت در توئیتر
به فردی که از نبود انسولین و حساسیت
بیمار به انسولینهای قدیمی موجود
گالیه کرده بود ،در پاسخ گفته بود« :دوز
انسولین را کم کنید ».از فخریان پرسیدیم

که آیا چنین امکانی وجود دارد؟ او
میگوید« :بله .ما انسولینهای قدیمی را
به وفور داریم و در داخل تولید میشود
و هیچ مشکلی نیز برای بیماران ما ایجاد
نمیکرده است .تنها مشکل احتمالی این
انسولینها ،تنظیم دوز آن است .بیمار
باید چند روزی در بیمارستان بستری شود
و تحت نظر متخصصان داخلی و پرسنل
کادر درمان ،دوز انسولین تنظیم شود.
پس از آن دیگر مشکلی وجود ندارد .از
این انسولینها  40یا  50سال است که
استفاده میشود و هیچ اتفاقی نیز نیفتاده
است .انسولینهای قلمی چند سالی است
که وارد بازار شدهاند .چون تزریق انسولین
قلمی راحت است و برای تزریق نیاز به فرد
دیگری نیست ،به این دلیل مردم بیشتر
دنبال آن هستند وگرنه نوع قدیمی نیز
مشکلی ندارد».

در جلسه کمیسیون گردشگری شورای شهر مطرح شد؛

ایجاد گذر فرهنگی هنری در جوار یخدانهای دوقلو
با حمایت شورای شهر سیرجان و با همکاری
شهرداری ،میراث فرهنگی و اوقاف و امور
خیریه گذر فرهنگی و هنر در جوار یخدانهای
دوقلو ایجاد میشود.
حسن خدامیپور ،رییس کمیسیون
گردشگری شورای شهر در اینباره بیان کرد :در
پی درخواست اعضای شورای شهر سیرجان و
احیای یخدانهای دوقلو و خیابان یخچال و در
نشستهای کمیسیون گردشگری شورای شهر
سیرجان لزوم ایجاد گذرهای فرهنگی و هنری
احساس و با توجه به مذاکرات صورت گرفته با
شهرداری در مورد رسالت فرهنگی شهرداری
و حمایت از فرهنگ و هنر و مکاتبه شهرداری
سیرجان با ادارات اوقاف و امور خیریه و میراث
فرهنگی قرار شد این مهم لحاظ شود.
وی در ادامه افزود :در جلسه هفته گذشته
در کمیسیون گردشگری شورای شهر با حضور
نمایندگان حقوقی و کارشناس موقوفه اداره
اوقاف ،رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان

و نمایندگان شهرداری مذاکراتی در خصوص
چگونگی فرآیند واگذاری این موقوفه به
شهرداری و حمایت میراث فرهنگی جذب
اعتبارات الزم و سایر موارد صورت گرفت و
مقرر شد مکاتبات الزم هرچه سریعتر از سوی
سه نهاد متولی صورت
گیرد.
خدامی ادامه داد:
با توجه به قرار گرفتن
خیابان یخچال در جوار
یخدانها و دانشکده
معماری و هنر تالش
خواهیم کرد در این
تاسیسات
خیابان
مناسبی برای ارائه
فرهنگ ،هنر و صنایع
دستی ایجاد شود.
جعفری،
نبیاهلل
رییس اداره میراث

فرهنگی در اینباره بیان کرد :طی جلسهای که
برای این موضوع برگزار شد ،میراث فرهنگی
سیرجان و واحد حقوقی میراث استان با طرح
خانه فرهنگ موافقت کرد .او افزود :اداره میراث
فرهنگی  700میلیون تومان از اعتبارات خود

برای این طرح گذاشته است.
وحید حسینی ،مسئول فرهنگی شهرداری
نیز در این خصوص گفت :در جلساتی که در
شورای فرهنگی شهرداری برگزار شد ،مقرر شد
که یخدانهای دوقلو را شهرداری از اداره میراث

برای تبدیل کردن به خانهی فرهنگ بگیرد و
خیابان آنجا گذر فرهنگی شود که این موضوع
پس از صورتجلسه به موافقت شهردار رسید .وی
ادامه داد :پس از موافقت شهردار با اداره میراث
فرهنگی هماهنگی کردیم که اداره میراث بیان

داشتند که با طرح موافق هستند ولی به دلیل
اینکه مالک اداره اوقاف بود رایزنیهایی نیز در
اینباره انجام شد که نهایتا در جلسه کمیسیون
گردشگری و فرهنگی شورای شهر با حضور هر
سه اداره موضوعات مطرح و بررسی شد.

