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یادداشت  مدیر مسئول روشنفکـری

صدا و سیما باید انعکاس 
ملت باشد نه یک جناح

نظر به بی تفاوتی مسئوالن به انتقادات 
مطرح شده در رسانه ها؛

رکن چهارم دموکراسی در آستانه اضمحالل
یکی از الزمه های رشد و تعالی هر جامعه ای در ابعاد مختلف داشتن مطبوعات و 

رسانه آزاد و قدرتمند است و این رکن رکین میتواند 
از وقوع فسادهای مختلف و ناهنجاریهای اجتماعی 
برخی  و  اروپایی  کشورهای  کند،در  جلوگیری 
کشورهای آسیایی قدرت رسانه از قدرت پادشاه یا 
رئیس دولت باالتر است و این امر نقشی عظیم و تاثیر 
گذار در پاسخگویی مسئوالن دارد،در کشور ما هم 
رسانه های بیشماری وجود دارد و از لحاظ کمیت 
نمره قابل قبولی داریم،اما در برخی موارد خبرنگار 
و نویسنده آزادی عمل کامل ندارد و مجبور است 

با مالحظه بنویسید و این یکی از آفت های روزنامه نگاری ایران است و اصوال 
بیشترین انتقاد و مطالبه نسبت به قوه مجریه یا دولت مطرح می گردد که این 
مسأله هم کم کم کارکرد خویش را از دست داده و هر آنچه که مینویسی گویی 
خواب های پریشان شب های نویسنده است و کسی برای نوشته اش تره هم خرد 
نمیکند،استان کرمان که محل فعالیت اصلی ما در این حوزه است به گمانم در 
بی توجهی به مطالبه گری رسانه ها دارای رکورد باشد و علیرغم تاکید استاندار 
این استان بر وجود دولت شیشه ای برخی خود را در اتاقک های بتنی حبس 
کرده اند و هیچ اعتقادی به رکن چهارم دموکراسی نداشته و به نوعی همکاری 
با رسانه ها را نوعی افت پرستیژ کاری و اداری میدانند،صدور جوابیه و پاسخ 
به انتقادات سازنده تقریبا کم رنگ شده و سکوت یا شکایت از رسانه سیاست 
کاری مسئوالن گردیده،به شکلی که در دوران کاری خویش ده ها اعتراض به 
ادارات و سازمان های مختلف مطرح کردیم که تنها مدیریت بیمه ایران و اداره 
کل منابع طبیعی استان کرمان به ارسال جوابیه و شفاف سازی پرداختند که جای 
تشکر از آنها دارد،برخی ادارات و نهادها نیز با طرح شکایت قصد فرار به جلو و 
باج خواهی داشته که تیرشان به سنگ برخورد کرد،اما دسته سوم آنهایی هستند 
که پنبه بر گوش نهاده و هیچ واکنشی در قبال انتقادات از خود نشان نمیدهند و 
متأسفانه مدیریت عالی استان و دستگاه های نظارتی نیز خواستار پاسخگویی آنها 
نیستند،لذا ضمن پوزش از مردم اعالم می داریم که اگر شرایط به این شکل پیش 
رود مطالبه گری و انتقاد توسط رسانه ها و مطبوعات به تاریخ خواهد پیوست و 

ما تنها با مصرف کاغذ به محیط زیست آسیب میرسانیم .
                                                                           احسان احمدی
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رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

1

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در سال 95

گرانی بنزین و گازوئیل 
منتفی شد

2

سارق قالبی در عنبرآباد 
دستگیر شد

سوغاتی دیگر از افغانستان 
گزارش روشنفکری از افزایش مصرف ناس در استان کرمان؛

3

دکتر حسن روحانی:

دیدار ریاست 
دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت با 
پزشکان متخصص

 تقاضای یک مددجو بهزیستی از 
مسئوالن محلی و استانی ؛

بهزیستی شهرستان جیرفت پاسخ دهد

مسئوالن باید 
پاسخگوی 

واقعی مطالبات 
مردم باشند

آگهی مناقصه شهرداری دوساری
شهرداری دوساری در نظر دارد از محل اعتبارات استانی ردیف

 )47-550000( قانون استفاده متوازن از امکانات  کشور و اعتبارات
 استانی و منابع داخلی شهرداری با اعتباری به مبلغ 300 میلیون تومان نسبت به زیر سازی 
آسفالت و جدول گذاری خیابان امام خمینی-بلوار ولیعصر،خیابان شهید مطهری،خیابان 
شهداء و آسفالت کوچه های شهرک امام خمینی ،اجرای میدان ورودی شهر،زیر سازی 
و ترانشه برداری و آسفالت محور 2 بُندری و تکمیل بوستان شورای شهر دوساری اقدام 

نماید.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید، متقاضیان 
می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به امور قرارداد های شهرداری 
دوساری مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را ظرف مدت یک هفته از درج آگهی نوبت دوم 

به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .
شرایط شرکت در مناقصه :

1-تعیین شرکت در مناقصه به مبلغ 5% کل مبلغ قرارداد به صورت ضمانت نامه شرکت در 
مناقصه واریز به حساب سپرده شهرداری دوساری نزد بانک ملی به شماره 0109406009004

2-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . 
3-به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود . 

4-در صورت انصراف نفر اول تا سوم به ترتیب سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد . 

5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 
6-اسناد باید بصورت مدارک شرکت در مناقصه در پاکت ) الف( : تضمین یا سپرده شرکت 
در مناقصه پاکت ) ب ( تعهدات و اسناد شرکت در مناقصه پاکت ) ج ( پیشنهاد قیمت قرار 

داده شود . 

نوبت 
دوم

مجید داوری -  شهردار دوساری

                               شهرداری دوساری در نظر دارد به استناد موافقت نامه های شماره
                         1415301مورخ 96/7/3 ، 1413997 مورخ 96/7/2 و 1413988 مورخ 
96/7/2 معاونت محترم برنامه ریزی استان کرمان ) اعتبار استانی – 3% درآمد نفت و 
گاز و منابع داخلی شهرداری( نسبت به زیر سازی،جدول گذاری و آسفالت خیابان امام، 
شهید مطهری ، بلوار ولیعصر، خیابان شهدا و کوچه های شهرک امام  با اعتبار 880000000 
ریال بر اساس اعتبار تخصیص یافته اقدام نماید . لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط 

جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید،
 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به امور قرارداد های 
از درج  نمایند و پیشنهادات خود را ظرف مدت یک هفته  شهرداری دوساری مراجعه 

آگهی تجدید مناقصه به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند . 
شرایط شرکت در مناقصه :

1-تعیین شرکت در مناقصه به مبلغ 5% کل مبلغ قرارداد به صورت ضمانت نامه شرکت در 
مناقصه واریز به حساب سپرده شهرداری دوساری نزد بانک ملی به شماره 0109406009004

2-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . 
3-به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود . 

4-در صورت انصراف نفر اول تا سوم به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد . 

5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 
6-اسناد باید بصورت مدارک شرکت در مناقصه در پاکت ) الف( : تضمین یا سپرده شرکت 
در مناقصه پاکت ) ب ( تعهدات و اسناد شرکت در مناقصه پاکت ) ج ( پیشنهاد قیمت 

قرار داده شود . 

آگهی 
تجدید 
مناقصه

آگهی تجدید مناقصه شهرداری دوساری

مجید داوری -  شهردار دوساری

2

استاندار کرمان :

3

سایه سنگین لجاجت بر سر شورای شهر جیرفت

نظر به حواشی پررنگ شهرداری و تضییع حقوق مردم در چند ماه اخیر؛
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

گران شدن تخم مرغ و ساختن لطفیه ها و طنزهایی در این باره
2-بزرگداشت پنجم دیماه سالروز زلزله سهمگین بم

3-برگزاری نمایشگاه کتاب استانی در جیرفت و کرمان و برنامه های 
جنبی متنوع نمایشگاه جیرفت

4-اظهارات رهبر معظم انقالب در مورد مسوالنی که بعد از دوران 
زمامداری نقش اپوزسیون گرفته اند

5-ادامه زلزله ها در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران و کرمان 
و رعب و وحشت مردم

در  مردانه  گریم  با  پرسپولیس  بازی  تماشاچی  دختران  6-ورود 
ورزشگاه آزادی

7-بزرگداشت هشتم دیماه سالروز تولد شاعره پر آوازه ایرانی فروغ 
فرخزاد

8-برگزاری اعتراضات و تجمعات مردمی در سطح کشور و انجام 
برخی حرکات خشن از سوی بعضی افراد

عید  و  جهان  سراسر  در  میالدی  نوی  سال  مراسم  9-برگزاری 
همنوعان مسیحی

10-برگزاری مراسم سالگرد ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 
زادگاه ایشان و سایر مناطق کشور

زاویه  تلویزیونی  زنده  برنامه  در  محدثی  استاد حسن  11-اظهارات 
پیرامون دروغگو خواندن صدا و سیما

های  شکن  فیلتر  از  استفاده  و  تلگرام  و  اینستاگرام  شدن  12-فیلتر 
مختلف

13-برخورد کشتی نفتکش ایرانی با کشتی باربری چین در سواحل 
چین و کشته و مفقود شدن خدمه نفتکش ایرانی

14-بارش اولین برف زمستانی و خرسندی مردم خصوصا کشاورزان

اخبار گوناگون

حسن  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
و  وزیر  دیدار  در  دوشنبه  روز  روحانی 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  معاونان 
اظهارداشت: همه جا برخی از خواسته ها و 
تجمع مردم سوء استفاده می کنند اما مردم 
به حق می گویند ما را ببینید، به حرفمان 

گوش کنید و به خواست ما عمل کنید.
شرح  بدین  رئیس جمهور  سخنان  اهم 

است:
- از زحمات وزیر سابق دکتر طیب نیا و 

همکاران ایشان تشکر می کنم
توام  را  تجربه  و  دانش  - دکتر کرباسیان 

با هم دارد
- نمی توان سبک زندگی خود را به نسل 

های آینده تحمیل کرد
تجمع  و  ها  خواسته  از  برخی  جا  همه   -

مردم سوء استفاده می کنند
با  مسووالن  ما  فاصله  مشکالت،  ریشه   -

نسل جوان است
و  نداریم  معصوم  داریم؛  بزرگی  ملت   -

همه مسووالن قابل نقد هستند
- نقد مفید است؛ اگر با امید، اراده و راه 

حل درست همراه باشد
بی  به  اعتراض  معنی  به  انتظار  فرهنگ   -

عدالتی ها و امید به گشایش امور است
- برای حل مشکالت به جای نفی، افراد و 

وضع موجود باید نقد شود
مردم مطالبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

و اجتماعی دارند
کاره  همه  مردم  بپذیریم  جان  با  اگر   -

کشورند، مسائل حل می شود
اگر با مردم گفتگو کنیم و شفاف باشیم، 

مشکالت نیز حل می شود
مردم باید بدانند که کشورهای جهان برای 

سرمایه گذاری به ایران اعتماد دارند
- مسیر مراودات اقتصادی مردم باید کوتاه 

شود؛ گام اول فرهنگ سازی است
- مهمترین رکن اقتصاد باز توزیع درست 

درآمدهایی مثل مالیات و زکات است
رفع  برای  هایی  تبصره   97 بودجه  در   -
و  مجلس  کردیم؛  بینی  پیش  مطلق  فقر 

نمایندگان نباید به هر دلیلی عقب بنشینند
اصالح  و  کمک  تکمیل،  مجلس  کار   -

است؛ نه تغییر ماهیت و اهداف بودجه
و  شعر  با  فقر  و  اشتغال  مثل  مشکالتی   -

شعار حل نمی شود
- همه باید به اتاق شیشه ای بروند تا مردم 

بدانند و قضاوت کنند
در  مردم  حق  از  دفاع  دولت  افتخار   -

دسترسی به اطالعات است
- صدا و سیما باید انعکاس ملت باشد نه 

یک جناح
- از هر فناوری عده ای سوء استفاده می 
کنند؛ نمی توان فناوری و بهره مندی مردم 

از آن را مسدود کرد
نباید چون کتابی علیه من است، جلوی آن 

گرفته شود
- طی سالها اشتغال حدود صفر بود که به 

700 هزار نفر رسید
نصف  از  کمتر   94 سال  ارزی  درآمد   -

آخرین سال دولت قبلی بود
- مردم باید بخوبی از شرایط منطقه ای و 
جهانی اقتصاد و روند مثبت شاخص ها در 

ایران آگاه شوند
- باید به مردم توضیح داد که دولت مسیر 

اقتصاد را درست انتخاب کرده است
شود،  حل  مشکالت  همه  اگر  حتی   -

زندگی بهتر حق مردم است

شدن  بهتر   ،97 بودجه  اصلی  هدف   -
زندگی مردم است

- نا آرامی، سرمایه را فراری می دهد و به 
روند اشتغال لطمه می زند

سرمایه  بازار  به  کامل  به طور  باید  بانکها 
متصل شوند

- توسعه ساختمانها و بخش اداری، سرمایه 
بانکها را منجمد می کند

بانکها سرمایه ها را برای کمک به اقتصاد 
آزاد کنند

- مالیات باید فرهنگ عمومی شود، حتی 
اگر حداقلی باشد

- فرهنگ بیمه باید توسعه یابد تا زندگی 
مردم از حوادث کمتر آسیب ببیند

- بیمه گران به فکر سود زیاد نباشند؛ بیمه 
باید به نفع مردم رقابتی باشد

انتخاب خدمات حق مردم است و هیچ فرد 
و نهادی نباید در آن دخالت کند

- دین، انقالب، تاریخ، کشور، فرهنگ و 
مردم خوبی داریم؛ وظیفه ماست نیازهای 

مردم را پاسخ دهیم
- باید مردم مطلع شوند که از منابع عمومی 

چه کسانی بودجه می گیرند
- با شفافیت نقدها بهتر شنیده می شود و 

فسادها و مشکالت زورتر رفع می شود

دکتر حسن روحانی:
صدا و سیما باید انعکاس ملت باشد نه یک جناح

صحافی دفاتر و پایان نامه ها، انواع  کارت عروسی - مکه - کربال ، چاپ رنگی ، کارت ویزیت ، تبلیغات ، ترحیم و... 
جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی  تلفکس : 43213718 - 034  * 09178472874     

چاپخــانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف

بدینوسیله به اطالع میرساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن مذکور اسامی و سمت هر 
یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان که از تاریخ 30 آذر ماه 96 به مدت 3 سال 

و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:

1- مرتضی دانشی مسکونی           رئیس هیئت مدیره
2- محمود ذواالحسان                  نایب رئیس

3- حسین پورساالری سربیژن    خزانه دار
4- بهزاد جعفری محمدآبادی       دبیر

5- علی ساالری                            علی البدل هیئت مدیره
7- سهراب برخوری مهنی            بازرس اصلی

8- هادی حمیدوند                       بازرس علی البدل
ضمنا مطابق ماده 22 اساسنامه،کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک رئیس هیئت 

مدیره،دبیر و خزانه دار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود

اگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی جنوب استان کرمان

رضا اسماعیلی- مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

به مدت  بحران   دوره آموزشی مدیریت 
دو روز با هدف ارتقاء دانش و توانمندی 
کارکنان جهت مقابله با شرایط اضطراری 
استان  گاز  شرکت  میزبانی  به  بحرانی  و 
دوره  این  در  گردید.  برگزار  کرمان 
مدیریت  کمیته  رؤسای  کلیه  آموزشی 
همراه  به  ایران  گاز  ملی  شرکت  بحران 
و  داشته  حضور  مربوطه  کارشناسان 
مباحث آموزشی  مورد نظر را فرا گرفتند. 
مهندس ودیعتی مدیر عامل شرکت گاز 
آموزشی  دوره  این  طی  کرمان،  استان 
گفت: این دوره آموزشی با هدف آشنایی 

و برنامه ریزی و مدیریت بحران در صنعت 
گاز برگزار گردیده است. 

موقعیت خاص  به  توجه  با  داد  ادامه  وی 
به  بیشتر  چه  هر  توجه  لزوم  و  استان 
جزء  طبیعی  حوادث  بحران،  مدیریت 
مهمترین  و  بوده  بشر  زندگی  الینفک 
به  اقدام  بروز هر حادثه ای،  امر در زمان 
بحران  و مدیریت صحیح  و کنترل  موقع 
خسارات  و  ها  آسیب  کاهش  منظور  به 
ایجاد  باشد.  می  طبیعی  حوادث  از  ناشی 
در  مدیریتی  نوین  رویکردهای  و  نگرش 
مقابله با بحران های احتمالی در فراگیران 

بینی  پیش  توانایی  و  بحران  شناخت  و 
مدل  مطابق  اضطراری  شرایط  و  بحران 
های ریسک از دیگر مزیت های این دوره 
می باشد. فرآیند پیش بینی و پیشگیری از 
وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران 
و سالم سازی بعد از وقوع آن از اهمیت 

باالیی برخوردار است،
ارائه  با  گردد  تالش  باید  رو  همین  از   
 ، ها  بحران  بروز  از  الزم  های  آموزش 
پیشگیری نمود و یا در صورت بروز، در 
آمادگی  با  آنها  اثرات  کاهش  خصوص 
و  سریع  رسانی  امداد  زمینه  در  کامل 

و  سازمان ها  نمود.  اقدام  اوضاع  بهبودی 
نهادهای خدماتی به عنوان یکی از اجزای 
در  مهمی  نقش  امروزی  جامعه  اصلی 
داشته  عهده  بر  سازمانی  بحران  مدیریت 
نمود ضمن  باید تالش  و در همین راستا 
 ، بالقوه  بینی بحران های  شناسایی و پیش 
درمقابل آنها اقدامات پیشگیرانه انجام داد 

تا اثراتشان به حداقل برسد. 
یاد شده را دکتر  تدریس دوره آموزشی 
و  علمی  هیئت  عضو   ، چی  سعیدگیوه 
مدیرگروه HSE دانشگاه تهران بر عهده 

داشتند.

رای جپاروف صادر شد؛ محرومیت 
یک جلسه ای بازیکن استقالل

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز دوشنبه رای خود را در 
مورد پرونده سرور جپاروف صادر کرد و بر این اساس بازیکن 
ازبکستانی تیم استقالل یک جلسه از همراهی تیمش محروم شده است.
بنابراین جپاروف در بازی استقالل با سایپا درهفته نوزدهم لیگ برتر 

غایب است.

باروری ابرها در دستور کار
معاون اول رئیس جمهور از دبیرخانه شورای عالی آب خواست 
موضوع باروری ابرها و نیز استفاده از منابع آب ژرف را در دستور 
ها  روش  اینگونه  از  آب  تامین  امکان  تا  دهد  قرار  جلسات  کار 

مهیا شود

  برگزاری جلسه شورای مبارزه 
با مواد مخدر در بم

با  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  جلسه  شنبه  سه  روز   
حضور مهندس شهسوار پور فرماندار بم و معاون سیاسی و اعضای 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان برگزار شد

گفتنی است : در شهرستان بم  سه مرکز ترک اعتیاد  آقایان و یک  
مرکز ترک اعتیاد بانوان  وجود دارد .

حمایت 52 مقام پیشین آمریکایی از برجام
52 مقام پیشین آمریکایی از جمله افسران ارشد بازنشسته، اعضای 
کنگره و سفرای پیشین آمریکا در نامه ای به ترامپ که روز دوشنبه 

منتشر شد، از وی خواستند تا برجام را به مخاطره نیندازد.
ترامپ در روز جمعه باید یکبار دیگر در مورد اعالم پایبندی ایران 

به برجام تصمیم خود را بگیرد

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
قوه قضائیه به بررسی پرونده بازداشتی های 

اخیر سرعت دهد
بازداشتی های  همچون  امنیتی  پرونده های  به  رسیدگی  در  تسریع 
ضمن  قضاییه  قوه  مسئوالن  است  الزم  و  است   ضروری  اخیر 
نگرانی های  اخیر،  بازداشتی های  پرونده  سریعتر  چه  هر  بررسی 

موجود در جامعه نسبت به تعیین تکلیف این افراد را رفع کند

گرانی بنزین و گازوئیل منتفی شد
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس: این کمیسیون تصمیم گرفت 
با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و رکود اقتصادی، حامل های 
انرژی برای سال آینده گران نشود،ناگفته نماند اعتراضات مردمی 

در این تصمیم بی تاثیر نیست

معاون استاندار کرمان خبرداد:
آغاز تحویل کانکس به مردم زلزله زده 

کوهبنان
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری کرمان از آغاز تحویل 

کانکس های دولتی به مردم زلزله زده کوهبنان خبر داد.
اللهی  آیت  دکتر  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مردم  به  از روند تحویل کانکس های دولتی  بازدید  موسوی در 
زلزله زده کوهبنان، گفت: با پیگیری های مستمر استاندار کرمان 
اعتبارات  محل  از  مسکن  بنیاد  توسط  شده  ساخته  های  کانکس 
بحران  با هماهنگی ستاد  ستاد بحران کشور در کوهبنان تخلیه و 
استان، فرماندار کوهبنان و بنیاد مسکن بر اساس برنامه تدوین شده 

در اختیار زلزله زدگان فاقد سرپناه قرار می گیرد.
وی با بیان این که زلزله زدگان فاقد سرپناه از ناحیه بنیاد مسکن 
می  قرار  ها  آن  اختیار  در  امانت  صورت  به  کانکس  و  شناسایی 
در  دولت  مصوبه  به  توجه  با  راستا  این  در  داشت:  اظهار  گیرد، 
خصوص نوسازی و تعمیر واحدهای آسیب  دیده، عملیات آوار 
برداری، تشکیل پرونده و معرفی به بانک بجد در حال انجام است 
همراهی  با  منطقه  در  مقاوم  های  خانه  ساخت  شاهد  زودی  به  و 

دولت توسط مردم خواهیم بود

سارق قالبی در عنبرآباد دستگیر شد
 دادستان عمومی و انقالب شهرستان عنبرآباد گفت: سارق قالبی 
که با اسلحه کالشینکف اسباب بازی اقدام به سرقت از باغ های 

مرکبات می کرد، دستگیر شد.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  عصر  سبحانی  یوسف 
افزود: این سارق که فردی معتاد می باشد در آخرین اقدام خود 
سعی بر سرقت از یکی از باغ های مرکبات در یکی از روستاهای 
شهرستان عنبراباد را داشت که با هوشیاری صاحب باغ و حضور 

به موقع پلیس دستگیر شد .
وی تصریح کرد: متهم با ساخت واستفاده از یک وسیله دست ساز 
که در آن باروت قرار می گرفت در حین ارتکاب جرم با ایجاد 

یک انفجار و صدای مهیب، اقدام به سرقت می کرد.
به  تاکنون  متهم  کرد:  اظهار  عنبرآباد  انقالب  و  عمومی  دادستان 
اقرار کرده است واز متهم یک قبضه سالح  فقره سرقت  چندین 
سرد)چاقو(، یک عدد تبر به همراه یک اسلحه کالشینکف اسباب 
بازی ) پالستیکی( ویک دستگاه دست ساز ایجاد صدا کشف و 

ضبط شد.
به  شکایت  طرح  جهت  مالباختگان  از  تعدادی  کرد:  بیان  وی 
دادسرای عمومی وانقالب شهرستان مراجعه کردند و متهم با قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شده است.
سبحانی ادامه داد: پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 

وانقالب شهرستان عنبرآباد در حال رسیدگی است

کشف بیش از نیم تن مواد مخدر در کرمان
جانشین فرمانده انتظامي استان از کشف 575 کیلو گرم مواد مخدر 
و دستگیري یک قاچاقچي در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر 

شهرستان فهرج خبر داد.
پایگاه خبري  با خبرنگار  »ناصر فرشید«در گفت و گو   سرهنگ 
پلیس گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج 
کنترل  حین  فهرج«  »زاهدان-  محور  موقت  بازرسي  و  ایست  در 
خودروهاي عبوري به یک کامیون مشکوک شده و آن را براي 

بررسي بیشتر متوقف کردند.
که  تریاک  گرم  کیلو   575 خودرو،   از  بازرسي  در  افزود:  وي 
به طرز ماهرانه اي جاساز شده بود کشف و در همین راستا یک 

قاچاقچي  نیز دستگیر شد.
این مقام انتظامي تصریح کرد:متهم به همراه مواد کشف شده پس 
از تکمیل پرونده براي انجام مراحل قانوني تحویل دستگاه قضائي 

شد.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران به میزبانی شرکت گاز استان کرمان  

 استاندار کرمان گفت: معتقدیم مسئوالن 
مردم  مطالبات  واقعی  پاسخگوی  باید 
تا مشارکت مردم در حوزه های  باشند 

مختلف افزایش یابد.
استانداری،  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیرضا رزم حسینی شامگاه یکشنبه در 
گفت و گوی ویژه خبری کرمان افزود: 
در دوره اخیر که اعتراضاتی در کشور 
بسیار  سطح  در  کرمان  استان  داد،  رخ 
خفیفی درگیر این اعتراضات شد و این 

به  را  بحران  مدیریت  در  اول  رتبه  استان 
به خوبی  نیز  مردم  و  داد  اختصاص  خود 
را  وضعیت  این  خود  درایت  و  فهم  با  و 

مدیریت کردند.

وی ادامه داد: اگر برخی فرض می کنند 
که با شیشه شکستن و اقداماتی این چنینی 
کرد،  حل  را  جامعه  مشکالت  توان  می 
تا  داد  تاریخ سوق  مطالعه  به  را  آنها  باید 
بدانند که این اقدامات نتیجه ای را در پی 
نخواهد داشت و این در حالی است که در 
استان کرمان آمادگی داریم که مجوزهای 
قانونی را  برای برگزاری اجتماعات  الزم 
در اختیار احزاب، گروه ها و تشکل های 

دانشجویی قرار دهیم.
دولت  در  شد:  یادآور  کرمان  استاندار 
در  دوازدهم  دولت  آغاز  در  و  یازدهم 
شهرستان های شهربابک، سیرجان، زرند، 
اعتراضات  کرمان  و  بم  کوهبنان،  راور، 
کارگری و صنفی قابل مالحظه ای داشتیم 
هیچگاه  و  بود  حقی  به  اعتراضات  که 

اجازه ندادیم که برخورد فیزیکی با مردم 
صورت گیرد و این اعتراضات طبیعی بوده 

است.
از  و  بپذیریم  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسیر قانونی حرف خود را زده و مطالبات 
خود را مطرح کنیم زیرا با وجود ناامنی؛ 
گرانی و بیکاری بیشتر، امنیت کمتر و فرار 

سرمایه بیشتر می شود.
قانونی  تشکل  هر  افزود:  حسینی  رزم 
قانونی  احزاب  و  دانشجویی  صنفی، 
مجوز  آنها  به  قانون  طبق  کنند  مراجعه 
خواهیم داد و ساز و کار این موضوع را 
در شورای تامین در دست پیگیری داریم.

وی با تاکید بر اینکه مسئوالن باید با مردم 
مدافع  ما  کرد:  عنوان  باشند،  راست  رو 
خود  مطالبات  باید  مردم  و  هستیم  مردم 

یا  شهر  در شورای  نمایندگان خود  از  را 
روستا و یا مجلس شورای اسالمی پیگیری 
می  رای  زمانی که  در  اگر  مردم  و  کنند 
دهند بدانند که حق خود را برای انتخاب 
با دقت  قطعا  استفاده می کنند  چه کسی 
انتخاب  ا  خودر  نمایندگان  بیشتری  نظر 

خواهند کرد.
تالش  و  همراهی  از  کرمان  استاندار 
نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس 
داد:  ادامه  و  کرد  تقدیر  اسالمی  شورای 
اقتصاد خراب دولت  از  مانده  به جا  آثار 
های نهم و دهم را چه کسی باید پاسخگو 
باشد و این موضوعات نشان می دهد که 
نظر  با دقت  باید  انتخابات  مردم در زمان 
و توجه بیشتری نمایندگان و مسئوالن این 

نظام را انتخاب کنند.

استاندار کرمان:
خاطره جهانگیری از رد صالحیت آیت اهلل مسئوالن باید پاسخگوی واقعی مطالبات مردم باشند

هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 
ایشان رفتم و گفتم  نزد  انتخابات سال 92  ایشان در  بعد رد صالحیت 

تکلیف چیست 
فرمودند که فالنی من همان هاشمی دیروز هستم و بدون تردید همان 

روابط را با نظام و رهبری خواهم داشت

معافیت زائران عتبات از پراخت عوارض 
خروج از کشور

با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه 97 ؛ عوارض خروج از کشور برای 
زائران عتبات عالیات در سال 97 همچون سال 96 دریافت می شود

زائرانی که به صورت پیاده از مررز های زمینی از 3 مهر 97 تا 22 آبان 
97 به عتبات عالیات عازم می شوند از پرداخت عوارض خروج از کشور 

معاف شدند

تخم مرغ 420تومانی فقط در میادین تره بار 
یافت می شود

حمایت  سازمان   124 سامانه  از  مردمی  شکایت  پی  در  آنچه  طبق 
مصرف کنندگان اعالم شده " تخم مرغ شانه ای 12 هزار و 600 تومان 
این محصول در  قیمت  و  بار خرید  تره  و  میوه  میدان  در  باید  فقط  را 
برایشان  این نرخ  تا 15 هزار تومان است که  مغازه های سطح شهر 14 

مجاز است

رییس کمیته امداد:
 وضع خزانه دولت دغدغه ماست 

رفع مشکالت درمان و بیمه مددجویان
 تا پایان سال

فتاح، رییس کمیته امداد: مسئوالن سه قوه باید برای شنیدن مشکالت 
مردم گوش شنوا داشته باشند. طبق توصیه امام علی )ع( نباید دولتمردان 
را  مردم  مشکالت  نمی توانند  که  چرا  شوند  انتخاب  اشراف  طبقه  از 

درک کنند.
دولت  درآمد  اینکه  به  توجه  با  و  ماست  دغدغه  دولت  خزانه  وضع 
محدود و قیمت نفت کاهش یافته است باید همه دستگاه ها و نهادها در 

هزینه ها صرفه جویی کنند تا کشور از این مقطع حساس عبور کند.
در زمینه درمان، بیمه و تأمین جهیزیه مددجویان مشکالتی جزئی وجود 

داشت که امیدواریم تا پایان امسال رفع شود

اتحادیه اروپا:
 نشست موگرینی با وزیران خارجه ایران و سه 

کشور اروپایی درباره برجام است
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است روز 
11 ژانویه با وزیران امورخارجه فرانسه، آلمان و انگلیس و ظریف، وزیر 

امور خارجه ایران یک نشست در بروکسل داشته باشد.
اقدامات فعلی برای  با محتوای  این نشست روز پنج شنبه هفته جاری، 

اطمینان حاصل کردن از ادامه اجرای کامل برجام برگزار خواهد شد

وزارت خارجه آلمان سفیر ایران را فراخواند
آلمان  امور خارجه  وزارت  که  دادند  گزارش  آلمانی  رسانه های 
اتهامات  درباره  پاسخگویی  برای  را  کشور  این  در  ایران  سفیر 
گروه های  از  آلمان  در  قدس  سپاه  جاسوسی  چه  آن  به  مربوط 

حامی اسرائیل عنوان شده، فراخوانده است

خاک ریزی و تقویت ریشه درختان پارک بارز و
مهیا کردن  زیر سازی اسباب بازی های جدید

جبالبارز در مدار توسعه و ابادانی
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گزارش روشنفکری از افزایش مصرف ناس در استان کرمان؛

 تقاضای یک مددجو بهزیستی از 
مسئوالن محلی و استانی ؛

بهزیستی شهرستان جیرفت 
پاسخ دهد

در تمامی جوامع افرادی که از نظر جسمی یا روحی دارای 
مؤسسات  یا  دولت  توسط  هستند  نواقصی  یا  مشکالت 
خیریه شناسایی و مورد حمایت قرار می گیرند،در کشور 
ما این نقش برعهده کمیته امداد انقالب اسالمی و سازمان 
بهزیستی است،ناگفته نماند مراکز خیریه و مردم نهاد نیز 
مشارکت  با  و  ورود کرده  مسأله  این  در  که  است  مدتی 
انسان  و  خیریه  امور  به  مستقل  به صورت  یا  نهاد  دو  این 
دوستانه میپردازند،یکی از مشکالت اساسی و مهم این قشر 
آسیب پذیر مسأله مسکن است،که همیشه مورد اعتراض 
مددجویان  که  هاست  مدت  و  بوده  مددجویان  انتقاد  و 
بهزیستی شهرستان جیرفت مشکالت مسکن خویش را از 
طریق رسانه ها و مراجع ذیصالح پیگیر هستند و به گفته 
آقای غ-امیری دوماری که به دفتر ما مراجعه و درد دل و 
شکواییه خویش را مطرح کرد،هنوز این معضل برطرف 
و روحی  شرایط جسمی  این  با  داشت  بیان  نگردیده،وی 
استیجاری زندگی میکنم و دیگر  منزل  سالهاست که در 
کرد  بیان  نمیباشم،وی  مسکن  اجاره  پرداخت  به  قادر 
مسکن  نام  ثبت  برای  تومان  هزار  مبلغ 800  قبل  سال   10
بهزیستی پرداخت اما به دلیل اینکه نتوانستم اقساط بعدی را 
پرداخت نمایم از لیست مربوطه حذف گردیدم،امیری در 
حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود ادامه داد در این 
ده سال به تمامی ادارات دولتی در شهرستان و استان اعم 
از استانداری،فرمانداری و بهزیستی مراجعه اما جز ارجاع 
نداشته  برایم  ثمری  دیگر  واحد  به  واحدی  از  درخواستم 
است،این معلول تحت حمایه بهزیستی بار دیگر از مسوالن 
ارشد استان،نمایندگان مجلس شورای اسالمی،ائمه جمعه 
بنیاد  طریق  از  تا حداقل  کرد  تقاضا  بهزیستی  مسئوالن  و 
مسکن یا راه و شهرسازی زمین یا مسکن ارزان در اختیار 
اعتراضات  دانستن  وارد  نیز ضمن  قرار گیرد،ما  افراد  این 
به حق این قشر و شخص مورد نظر از مسئوالن بهزیستی 
شهرستان جیرفت و استان کرمان استدعا داریم در اسرع 
تا وصول  و  داده  اثر  ترتیب  قشر  این  به درخواست  وقت 

نتیحه از تالش و کوشش دست نکشند . 

جوالن ناس و پان پراگ در شهر
راسته بازار در میان بساط فروش انگشتر و تسبیح،دکه 
هر  ،سوپر مارکت،عطاری،در  فروشی  روزنامه 
یا  ناس  کجا چشم بچرخانی پاکت های سبز رنگ 
بسته بندی های شیکتر پان پراگ با عنوان آدامس 
از دختران  پیدا میکنی و  را  یا خوشبو کننده دهان 
و  سن  هر  در  مرد  و  ،زن  نوجوان  دانشجو،پسران 
قانونی   منع  بدون  و  ارزان  مخدر  ماده  این  به  سالی 
دست پیدا میکنند بدون این که هیچ کدام از آنها 
از عوارض و مضرات آن اگاه باشند.حتی در قانون 
ناس در زمره مواد مخدر قرار نگرفته و از نظر مراجع 
انتظامی و قانونی هیچ منعی برای عرضه و مصرف 

آن وجود ندارد.
خشک  تنباکو  برگ  از  که  رنگ   سبز  ای  ماده   
خطرناکی نظیر  مواد  با  و  میآید  دست  به  شده 
آهک،اسانس های شیمیایی خوشبوکننده و شیرین 
کننده های مصنوعی نظیر سدیم ساخارین ترکیب 
میشود.مصرف این ماده در کشورهای همسایه شرقی 
متاسفانه  اما  بوده،  رایج  پاکستان  و  افغانستان  نظیر 
خطرناک  ماده  این  مصرف  شیوع  شاهد  امروز 
که  میباشیم  جوان  قشر  خصوصا  ایرانیان  میان  در 
و  جسمی  زیانبار  عوارض  دچار  اغلب  متاسفانه 
هزینه  و  شده  متعدد  روانی  اختالالت  و  وابستگی 
های مادی و معنوی بیشماری را روی دست جامعه 
میگذارند،همانطور که در آغاز گزارش آمد یکی 
ماده  این  به  افراد  آوردن  روی  دالیل  مهمترین  از 
نااگاهی و باور های غلط در رابطه با بی زیان بودن 
این ماده است،در این گزارش بر آنیم تا با درد دل 
مصرف کنندگان و نظر متخصصین در رابطه با این 

بالی خانمانسور آشنا شویم:
***

رسول-د /مصرف کننده ناس
در  ناس  کنندگان  مصرف  از  نفر  چندین  سراغ  به 
سنین و اقشار مختلف رفتیم و از آنها در مورد علت 
مصرف پرسیدیم،جالب است بدانید در بین این افراد 
از حاجی بازاری،دانشجو،کارگر ساختمان،مهندس 
اگر  و  میخورد  چشم  به  اقشار  دیگر  تا  کشاورزی 
عامل  کنیم  دقت  آنها  های  پاسخ  به  موشکافانه 
اصلی مصرف در بین همگی تنوع طلبی و میل به 
حالت غیر  طبیعی است ،اما صحبت های رسول در 
را  ما  بود،میگفت در مملکتی که  نوع خود جالب 
آدم حساب نمیکنند ناس خوبه اگه میتونستم بمب 
هم  را  مار  زهر  ذره  این یک  میکردم،اگه  مصرف 
نزنیم مغزمان میپوکه،نه کار داریم نه زندگی،حداقل 
از  میرویم،او  هپروت  به  ای  لحظه  ماده چند  این  با 
اتفاقا  مضرات ناس کامال بی اطالع بود و میگفت 
عبدالعلی افغان گفته که برای مقاومت لثه و دندان 
خوبه و مثل سیگار ریه را خراب نمیکنه،از دیگر سو 

میگفت مثل سیگار بوی ماندگاری نداره 
که تا وارد خانه شدیم مادرمون یقه ما را 
طول  به  رسول  با  ما  های  بگیره،صحبت 
مقال  این  در  آنها  همه  ذکر  که  انجامید 

نمیگنجد .
****

عوارض جسمانی ناس
دکتر منصور قاسمی 

جسمانی  زیانبار  عوارض  ناس  مصرف 
فراوانی دارد که از مهمترین آن میتوان به 
سرطان مری ،سرطان لثه و سرطان روده 
بزرگ و پانکراس و نارسایی های کلیوی 

ناس  تنباکو موجود در  دلیل که  این  اشاره کرد،به 
خود ماده ای به شدت سمی بوده که از طریق مخاط 
با آهک که  دهان جذب خون شده و ترکیب آن 
بافت  به  شدیدی  آسیب  دارد  خورندگی  خاصیت 
دندان  پوسیدگی  موجب  که  مینماید  وارد  دهان 
،زخم های لثه و در نتیجه عفونت و نهایتا منجر به 
سرطان میشود.از دیگر سو دستگاه گوارش و کلیه 
ها توانایی جذب و دفع آهک را نداشته و مصرف 
کلیوی  ناپذیر  جبران  های  آسیب  دچار  کننده 
شده،از دیگر عوارض مصرف ناس میتوان به اختالل 
در خواب،ایجاد حرکات غیر طبیعی چشم ،سردرد 
،افزایش فشار خون و حمله قلبی اشاره کرد.به عالوه 
مصرف این ماده همراه با خروج مکرر آب دهان به 
بیرون است که موجب انتقال آلودگی های ویروسی 
و میکروبی در سطح جامعه میباشد ،البته از آن جا 
که مصرف ناس به اندازه سیگار شایع نبوده پژوهش 
اما  انجام شده  آن  بر روی  اندکی  آزمایشات  و  ها 
از آن بوده که مصرف  نیز حاکی  همین تحقیقات 
این ماده نه تنها کم زیان تر از سیگار نبوده بلکه ای 

بسا مضرتر نیز میباشد
****

آیا ناس اعتیاد آور است؟ 
شهرزاد علوی -  روانشناس

با توجه به شیوع غیر قابل انکار استفاده از ناس و 
پان پراگ در میان قشر نوجوان و جوان جای تامل 
اطالع  محرک  ماده  این  مورد  در  بیشتر  که  است 
کسب کنیم . مصرف پان توسط کودکان دبستانی 
و نوجوانان می تواند به عنوان دروازه مصرف مواد 
ای  مقدمه  و  شود  ترمطرح  وقوی  سنگین  مخدر 
وابستگی  تر،  موادمخدرقوی  مصرف  تجربه  برای 

و اعتیاد به آنها باشد.
و  ,روانی  جسمانی  مخرب  اثرات  به  توجه  با   
مواد  با  امر  ابتدای   است  بهتر  ماده  این  اجتماعی 

تشکیل دهنده ناس وپان بیشتر اشنا شویم.
پان ترکیبی از تنباکو،آهک ،خاکستر،ادویه جات 

معطر،ساخارین و اسانس های غیر مجازگوناگون 
مثل  سنگین  فلزات  امالح  گاهي  که  است, 
آرسنیک ،کربنات منیزیم و سرب نیز همراه دارد, 
در صورتی که ناس ترکیبی از تنباکو  )نیکوتین(، 

فراورده هاي مخدر ،آهک و خاکستر است0
وسعت  نظر  از  ماده  این  که  بدانید  است  جالب 
می  محسوب  دنیا  روانگردان  چهارمین  مصرف 
در  ماده  این  از  گسترده  استفاده  دلیل  به  شود, 
سرتاسر جهان اسامی و اشکال مختلفی از این ماده 
باعث  است  ممکن  عامل  که,همین  وجودامده  به 
تا  ماده  این  از  فرزندشان  استفاده  از  والدین  شود 

مدت ها با خبر نشوند.
دپی  نسوار،  ناس،  راجا،تایتانیک،  از جمله  اسامی 
چرس  سیگار  اسفناج،  پان  زبل،  ملوان  کویر، 
جمله  از  ویتامین  گوتکاو  چاآیا،  پان،  سوپاری، 

اسامی رایج پان پراگ است.
پاستیل  انواع  پودر آدامس و آدامس های رنگی, 
های   کننده  ,خوشبو  مختلف  طومارهای  و 
ترک  وترکیبات  نعناع  طعم  با  پودرهایی  دهان, 

سیگاراشکالی هستند که از پان وجود دارد.
مدت  برای  چه  ماده  این  از  استفاده  متاسفانه 
عارضه  از  خالی  طوالنی  زمان  برای  چه  و  کوتاه 
مخدردیگر  ماده  هر  از  استفاده  مثل  و  نیست 
مصرف  شخص  برای  روانی  و  جسمانی  اثرات 
مسائل  روانی  های  جنبه   , دارد  پی  در  کننده 
ان  به  باید  که  است  مهمی   بعد  مواد  مصرف 
نظیر دندان  قروچه، اختالل در  توجه کرد مسائلی 
عدم  بی خوابی،  روانی,  روحی  وابستگی  خواب، 
تمرکز،  اختالالت  زودرنجی،  رفتاری،  تعادل 
حالت   ، مخچه  روی  بر  رفتاری،تاثیر  اختالالت 
،بیقراری،خستگی،افزایش  سر،افسردگی  سبکی 
بزاق  تعریق،افزایش  افزایش  اشتها، 
کاذب  شادی  دهان،پرخاشگری،اضطراب،حالت 
از مسائلی است که فرد را درگیر  ،تنها گوشه ای 
ناس  در  روانی  و  روحی  وابستگی  کند.  می  خود 
به  شبیه  و  بوده  جسمی  وابستگی  از  باالتر  خیلی 

وابستگی به سیگار است.

هذیان  شاید  ناس  جمله  از  محرک  مواد  مصرف 
همراه  رابه  تازی  اکس  و  شیشه  مصرف  توهم  و 
ایجاد  رفتاری,  مهار  کردن  با کم  اما  باشد  نداشته 
مسائل  بروز  باعث  تواند  بیمارمی  توجه  در  نقص 

اجتماعی نیز بشود .
مصرف ناس از ان جایی که بیشتر در طبقات پایین 
جامعه مصرف می شود و در افکار عمومی جایگاه 
نامطلوبی دارد مصرف کننده گان ان به سختی در 
مورد ان صحبت می کنند و برای خود نوعی کسر 
مصرف  ناس  که  کنند  اعتراف  که  دانند  می  شان 
احسا  نوعی  که  هست  لحاظ  همین  به  کنند  می 
کاهش  که  گیرد  می  شکل  فرد  در  حقارت  س 
به وجود  فرد  برای  را  نفس و گوشه گیری  عزت 
می اورد که اگر این حاالت فرد ادامه یابد بدیهی 
است که مشکالت حاد تری مثل ابتال به افسردگی 
یا اضطراب مزمن  گریبان گیرفرد می شود که به 
طبع اگر این حاالت در فرد ادامه یابد فرد به جای 
یک عضو فعال در جامعه به فردی مبدل می شود 
که باری بر دوش جامعه است و هزینه های زیادی 

بر دوش نظام سالمت می گذارد.
**** 

چگونه ترک کنیم؟
مهناز شاه محمدی

 مشاور مرکز ترک اعتیاد
پراگ  پان  یا  ناس  مدت  طوالنی  مصرف  مسلما 
وابستگی ایجاد می کند و بالطبع قطع مصرف می 
که  جایی  ان  کند.از  ایجاد  فرد  در  عالئمی  تواند 
بخش اعظم تاثیرات مخرب ناس حاصل نیکوتین 
به  زیادی  شباهت  ماده  این  ترک  عالئم  باشد  می 

ترک سیگار دارد. 
در واقع نیکوتین یک واسط عصبی شیمیایی است 
طبیعی  به طور  اسکلتی که  بین عصب و عضالت 
ناس,  مکرر  با مصرف  ولی  میشود  ترشح  بدن  در 
ازبیرون  کند چون  می  را کم  نیکوتن  ترشح  بدن 
با قطع مصرف ناس نیکوتین   , بدن تامین میگردد 
های  درد  فرد  و  شود  نمی  ترشح  الزم  میزان  به 

عضالنی و کوفتگی را تجربه می کند. 
معموال ترک مصرف این ماده حاالتی 
مثل بی قراری, احساس گمگشتگی و 
اضطراب بدون دلیل ,سردرد,تحریک 
غم,  ,احساس  یبوست  پذیری, 
دارد؛  پی  در  را  تمرکز  در  دشواری 
این عالئم در مدت  تمامی  معموال  اما 
از  مصرف  قطع  از  بعد  کوتاهی  زمان 

بین می رود.  
باید بدانیم ترک روحی و فکری خیلی 
مهم تر از ترک جسمی است. مردم ما 
باید خود را خیلی باالتر آن بدانند که 
این ماده را مصرف کنند؛ زیرا این ماده را مردمی 
مصرف  هستند  پایینی  اجتماعی  جایگاه  در  که 
افراد،  است که  دیده  شده  و حتی گاهی  می کنند 
توهین  خود  برای  را  ناس  مصرف کننده ی  عنوان 
تلقی کرده اند. هر ماده ی مخدر برای گروه خاصی 
نشئه  برای  افراد  ندارد  دلیلی  و  است  ساخته شده 

شدن دست به هر ماده ای بزنند.
حد  در  مخدر  ماده ی  این   ” که  جمله  این  مرور 
شخصیت من نیست و من باید بجنگم و این ماده را 
پشتیبان مصرف کننده  از خود جدا کنم” می تواند 

برای روی آوردن به ترک باشد.
چون  عوارضی  ناس  ترک  اینکه  به  توجه  با 
و  عضالنی  دردهای  استخوان درد،  بی قراری، 
کالفگی را دارد، که افراد پس از تصمیم به ترک، 
به پزشکان مراجعه کرده و مشکالتشان را با آن ها 
در میان گذاشته و برای طی کردن دوران درمان، 
کمک  روان پزشکان  و  روانشناسان  پزشکان،  از 
عالئم  کردن  باکم  می توانند  آن ها  زیرا  بگیرند؛ 
عدم مصرف، به  وسیله ی دارو ترک را برای آن ها 

آسان کنند.
و  رفاقت  از  باید  ترک  از  پس  مصرف کننده، 
مواد  این  به مصرف  را  او  که  باکسانی  رفت وآمد 
با  و  کرده  خودداری  می کنند،  ترغیب  و  تشویق 
می دانند.  بد  را  ماده  این  که  کند  مراوده  افرادی 
رعایت این نکته خود انگیزه و انرژی فرد را برای 

ادامه ی راه افزایش می دهد
برای  که  است  الزم  نکته  این  به  اشاره  آخر  در 
سرگرمی  خود  برای  باید  افراد  ترک،  در  تسهیل 
از  ماده،  این  ترک  قبال  در  و  ایجاد کرده  مفیدی 
و  آدامس  کشک،  چون  مفیدی  جایگزین های 
شکالت استفاده کنند تا کمتر به مصرف این ماده 

تحریک شوند
حس  افزایش  باعث  پیاده روی  و  ورزش  همچنین 
افراد  به  و  شده  نفس  اعتمادبه   و  خود  به  مطلوب 
از وادی مصرف  تا هرچه سریع تر  کمک می کند 

ماده ی خطرناکی چون ناس، فاصله بگیرند.

سوغاتی دیگـر از افغانستـان
یادداشت ...

سایه سنگین لجاجت بر سر شورای شهر جیرفت
نظر به حواشی پررنگ شهرداری و تضییع حقوق مردم در چند ماه اخیر؛

محمد  سید  ماندگار  و  ارزنده  خدمات  از  یکی 
احیای  اصالحات  دولت  جمهور  رئیس  خاتمی 
و  شهر  اسالمی  شورهای  مانده  معطل  اصل 
احیا  کلیدی  اصل  این  که  بود،روزی  روستا 
های  بنیان  تقویت  به  امیدشان  همگان  شد  می 
مدنی جامعه و رشد دموکراسی و مردم ساالری 
بود،امید میرفت شوراها که از متن جامعه انتخاب 
میشوند تنها رسالت و دغدغه شان حل مشکالت 
به  انگشتشان  کردن  آلوده  با  که  باشد  مردمی 
ایستادن در صف های طوالنی  استامپ و  جوهر 
به هزاران امید و آرزو به آنها رای داده و آنها را 
به عنوان نمایندگان خویش در پارلمان های محلی 
انتخاب کرده اند، اما تجربه 17 ساله شوراها به ما 
سیاسی،منافع شخصی،قوم  بازیهای  که  داد  نشان 
گرایی و البی های قدرتمند اقتصادی و سیاسی بر 
خرد جمعی و حقوق موکالن ترجیح داده شده و 
در اکثر جاها مردم از رای خود در همان روزهای 

اولیه شروع به کار شوراها پشیمان شده اند،
محدود  شوراها  اساسی  های  آسیب  از  یکی 
و  است  دهیاری  و  شهرداری  حلقه  در  شدن 
گویا شورای شهر و روستا غیر از این وظیفه ای 
ندارد و سایر بخش های زندگی مردم در حوزه 
شوراها  و...به  بهداشت،آموزش،اقتصاد،امنیت 

ارتباطی ندارد.
اما کش و قوس های سیاسی برای انتخاب هیئت 

رئیسه و به دنبال آن انتخاب شهردار 
آسیب  ترین  اساسی  از  دهیار  یا 
باعث  همیشه  های شوراهاست که 
رنجش و ضرر و زیان مردم گردیده 
شورای  در  را  آن  بارز  نمونه  که 
و  بودیم  شاهد  جیرفت  شهر  پنجم 
هم اکنون پس از گذشت پنج ماه از 
رسمیت یافتن شوراها و آغاز به کار 
شورای پنجم حواشی و لجاجت ها 
مجال پرداختن به رسالت اصلی را 

به اعضا نداده است،
آری در شهر سیاست زده جیرفت 
یا  سببی  شهروندان  درصد   80 که 
و  دارند  نسبت  یکدگیر  با  نصبی 
اعضای شورای شهر نیز از این قاعده 

مستثنی نیستند به رغم همه وساطت ها و میانجی 
گری ها و خواست مردم و رسانه ها یک اجماع 
عاقالنه برای خیر و صالح شهر صورت نگرفت 
و شهری که ادعای میزبانی استانداری استان سی 
و دوم کشور را دارد در اثر این لجاجت ها و بی 
تدبیری ها به قول یکی از دوستان ژورنالیستم شبیه 
کنگو و روهینگیا شده است و مصائب و مشکالت 
از گوشه گوشه آن موج میزند و مردم در تردیدی 
عذاب آور نسبت به اوضاع شهر خود به سر میبرند.

شورا  عضو   4 که  شد  اغاز  آنجا  از  ماجرا  اما 

و  بوده  طلب  اصالح  دیگر  عضو   3 و  اصولگرا 
اصولگراها راضی به همکاری برای انتخاب چهره 
های کارآمد و کاردان نشده و با راه انداختن شو 
تبلیغاتی افرادی را به محل شورا دعوت و برنامه 
اما همه  برای شهرداری می شنیدند  را  آنها  های 
اینها بازی سیاسی بوده و قصدشان از اول انتخاب 
همین گزینه فعلی بود که با مشخص شدن نیات 
در  شرکت  از  شورا  طلب  اصالح  عضو   3 آنها 
جلسات امتناع و نهایتا آقایان با مصوبه ای چهار 
امضایی نعمت اهلل حسین زاده را به عنوان شهردار 
گذشت  از  پس  و  معرفی  استانداری  به  انتخابی 

خواستار  استانداری  روز  چند 
جای  به  جدید  گزینه  معرفی 
با  آقایان  که  شد  حسین زاده 
و  خویش  تصمیم  بر  اصرار 
جدید  مصوبه  ارسال  بدون 
اعضا  اکثریت  امضای  با 
و  اختالف  حل  شورای  به 
شورا  این  قطعی  نظر  دریافت 
با ابالغ داخلی به امضای رئیس 
شورا و بدون حضور سه عضو 
شورا، فرماندار ، شهردار سابق 
به  اقدام  اجرایی  مدیران  و 
کرده  معارفه  مراسم  برگزاری 
و اقدام خود را قانونی قلمداد 

می نمودند،
به کار  اما پس از گذشت چندین روز از شروع 
شهردار منتخب و انجام امور محوله خبرنگار ما با 
مراجعه به اداره کل امور شهری استانداری نظر این 
اداره کل را جویا که مهندس آنی مسأله را به این 

شکل برای ما بیان داشت:
وی ضمن گالیه از تصمیم شورای شهر جیرفت 
طی  بدون  شهردار  برای  داخلی  ابالغ  صدور  در 
حل  شورای  تصمیم  جمله  از  قانونی  روند  شدن 
اختالف، این عمل را از نظر این اداره کل خالف 

قانون و مقررات دانست 

و افزود که نظر کتبی خویش مبنی بر غیرقانونی 
بودن حکم شورا را به فرمانداری و شورای شهر 
جیرفت ابالغ و شرح ماجرا جهت تصمیم نهایی 
برای برخورد با متخلفان به وزارت کشور ارسال 

گردیده است،
آنی افزود تا زمان اعالم نظر قطعی وزارت کشور 
جیرفت  شهرداری  کار  در  ای  مداخله  هیچ  ما 
این  از  پس  ساعت  چند  دقیقا  کرد،اما  نخواهیم 
اعالم نظر برگ دیگری در پرونده جنجالی شورای 
شهر جیرفت رونمایی شد که آقای رضا ساالری 
عضو اصالح طلب شورا حکم دیوان عالی کشور 
مبنی بر تخلف ریاست شورا را در اختیار رسانه ها 
قرار داد که در این حکم جلوگیری موقت از کار 

شهردار قید گردیده،
اما ریاست شورا به جای تمکین به قانون و حفظ 
وحدت و انسجام و برای جلوگیری از ادامه این 
روند ناصواب ضمن صدور بیانیه بر اقدام خویش 
مصر بوده و قصد پیگیری مساله را از طریق دیوان 

دارد،
جمعه  شهر،نخبگان،امام  عقالی  که  میطلبد  لذا 
شهر  سیاسیون  و  رسانه،دانشگاهیان  محترم،اهالی 
وارد این مجادله بی پایان شده و با اعالم اعتراض 
خویش خواستار ختم این غائله و معرفی شخصی 
معتدل و مورد قبول هر هفت نفر به عنوان شهردار 

شهر شوند.

سروان مهران سعیدی
کارشناس پلیس راهور

رانندگی مهارتی است که به دقت، توجه و تمرکز 
نیاز دارد اما رانندگی در فصل سرما باید با دقت 
هنگام  میشود   توصیه  شود،لذا  انجام  بیشتری 
رانندگی در زمستان نکات ایمنی زیر را مراعات 

کنید:
کلی  بازدید  یک  حتما  حرکت  از  پیش   -1
به  آنرا  و  باشید  داشته  خودرویتان  وضعیت  از 
مجهز  زمستانی  اولیه  مایحتاج  و  تجهیزات،لوازم 

کنید.
بارش  علت  به  زمستان  فصل  برانید؛در  2-آرام 
با  باید  ها  جاده  در  یخبندان،  یا  و  باران  و  برف 
سرعت کمتری رانندگی کرد،بنابراین اگر در این 
برای  بیشتری  زمان  حتما  دارید  سفر  قصد  فصل 

سفرتان در نظر بگیرید.
چراغها،  خودرو،  های  شیشه  ازحرکت  قبل   -3

راهنما،بخاری و سیستم تهویه را بازدید کنید.
4- در صورت امکان وسیله نقلیه خود را به چراغ 
مه شکن مجهز کنید؛هنگام رانندگی در هوای مه 
آلود از چراغ مه شکن استفاده کنید و در صورت 
با نور  با روشن کردن چراغها  این چراغ  نداشتن 

پایین با احتیاط کامل حرکت کنید.

5- در صورت بخار کردن شیشه جلو از دستگاه 
تهویه خودرو استفاده کنید یا شیشه سمت راننده 
را کمی پایین آورید تا شیشه ها بخار نگیرد و دید 

کافی داشته باشید.
6-در هوای برفی از زنجیر چرخ یا الستیک یخ 
با استفاده از زنجیر  شکن استفاده کنید؛رانندگی 
چرخ یا الستیک یخ شکن در راههایی که به علت 
شده  زدگی  یخ  دچار  هوا  سردی  و  برف  بارش 
موضوع  این  نکردن  رعایت  است،گاهی  الزامی 
توسط یک خودرو موجب ترافیک شدید،مسدود 
اذیت  و  آزار  و  مرور  و  عبور  مسیرهای  شدن 

دیگران میشود.
7-قبل از سفر باد الستیکها را چک نمایید؛چرخی 
مناسبترین  و  بهترین  باشد  تنظیم  بادش  که 
چسبندگی را با سطح جاده خواهد داشت و دوام 
 10 ازای  به  چرخ  بود،هر  خواهد  بیشتر  نیز  آن 
درصد باد ناکافی 10 درصد از عمر مفیدش را از 

دست میدهد.
8-چنانچه خودروی شما در برف متوقف متوقف 
شد با دست برف زیر الستیکها را خالی کنید و 
اگر آسفالت یخ زده بود از نمک و گونی استفاده 
کنید؛گونی را زیر چرخها قرار دهید و به آرامی با 

دنده 2 حرکت کنید.
جای  در  را  مه،خودرو  تراکم  صورت  9-در 
مناسبی متوقف کرده و تا زمانی که فاصله ایمن 

از جلو قابل رویت نباشد حرکت نکنید.
10-در هوای برفی و بارانی از گردش و انحراف 

ناگهانی خودداری کنید و بی موقع ترمز نکنید.
گاز  پدال  روی  بر  پا  ناگهانی  دادن  فشار  11-از 
آن  روی  از  آنی  صورت  به  فشار  برداشتن  یا 

خودداری کنید.
سرعت  که  ،هنگامی  لغزنده  سطح  یک  12-در 
دارید،از تغییر ناگهانی به دنده سنگین یا معکوس 

خوداری کنید.

دچار  شما  خودروی  دلیلی  هر  به  13-چنانچه 
سر خوردگی شد،اعتماد به نفس  خود را حفظ 
و به خودتان مسلط باشید زیرا در غیر اینصورت 

نمیتوانید تصمیم درستی بگیرید.
کردن  ترمز  از  ماشین  خوردن  سر  هنگام  در 
بپرهیزید ،ضربه زدن به ترمز روی یخ ،چرخها را 

قفل نموده و باعث سر خوردن بیشتر میشود.
را  خودرو  ،فرمان  خودرو  خوردن  سر  14-موقع 
محکم مهار کرده و به سمتی که عقب خودرو به 

آن سمت چرخیده فرمان را بچرخانید.
15-بهتر است خودرو را در هنگام لیز خوردن در 
حالت دنده سنگین نگه دارید و از خالص کردن 
آن بپرهیزید زیرا ماندن در این حالت به کم شدن 
سرعت کمک میکند و حداکثر کنترل را به راننده 

میدهد.
16-از رانندگی با سرعت باال و سبقت گرفتن در 

جاده برفی شدیدا بپرهیزید.

بحـرانی بنام فیلترینگ که خود 
سرآغاز فاجعه ای دیگر است ...

 آذر سادات حسینی
 این روزها دنیای واقعیمان پر شده از 
کندن  دل  که  آنگونه  مجازی  ارتباطات 
از آن حتی برای چند روز غیر ممکن گشته،کاش 
میدانستیم فلسفه و چرایی فیلتر کردن این اپلیکیشن محبوب 

از  که  زمانی  ؟  چیست 
محصلین،   دانشجویان، 
بسیجیان،روحانیون ،حتی 
زنان خانه دار  و همه افراد 
جامعه گرفته تا ) اغتشاش 
که  معترضان(  و  گران 
هدف اصلی این تصمیم 
به  همه  و  همه  اند  بوده 
های  برنامه  با  راحتی 
براحتی  متعدد  پروکسی 
دارند  دسترسی  آن  به 
همان  مشکل  فقط  آیا 
گاها  قشر  محدود  تعداد 

روستایی و عوام جامعه بود که به اینترنت های پرسرعت و 
فیلترشکن های قوی دسترسی نداشت؟!

براستی با نگاهی دقیق به این قضیه پی میبریم اگر حتی اکنون 
این مسئله خاتمه یابد شاید با بحرانی دیگر روبرو شویم،چرا 
که دیگر قبح و دلواپسی داشتن روتینگ ها و آی پی ها از بین 
رفته و فیلتر شکن هایی که تا دیروز کارکرد و نحوه استفاده 
اش  برای عده ای ناآشنا و نامفهوم بود امروز براحتی در بین 
دست  تر  تمام  هرچه  نفوذ  با  جوانان  خصوصا  اقشار  تمامی 
بدست میشود، چنانچه امروز دیگر به یمن این اقدام عجوالنه 
 DNS، VPN، Open ،پروکسی ،IP برای هیچکس مفاهیم
DNS، روتر، روتینگ و … ناآشنا نیست و فردا با رفع فیلتر 
تلگرام و اینستاگرام دسترسی جوانان به انواع سایتها براحتی و 
بی هیچ ترسی از جانب نهاد تربیت گر خانواده فراهم است . 

اشتباه  فیلترینگ  با  را  کنترل  که  است  خوب  چه  پایان  در 
برنامه ای جهت کنترل  نگیریم چنانچه در تمامی کشور ها 
مطلق  کردن  محدود  اما  شده  بینی  پیش  ها  رسان  پیام  همه 
کاربران از طریق فیلترینگ روش مناسبی نیست چرا که از 
 ( : منتشر شده  امر آماری نگران کننده  این  پیامدهای منفی 
 VPN متاسفانه باخبر شدیم ایران بزرگترین مصرف کننده ی
و خریدار فیلترشکن دنیا در این چند روز اخیر شده ( و  از 
آنجا که تلگرام بخشی از روزمرگی مردم گردیده و بسیاری 
حتی از این راه امرار معاش میکردند این اتفاق عجیب و دور 

از انتظار نبود .
از طرفی بازار سودجویانی که با فروش اکانت های فیلتر شکن 
با قیمتهای گزاف به کاربران ،  از آب گل آلود ماهی میگیرند 

تامل برانگیز است !
باشد که دولت در جهت رفع  این اقدام ناکارآمد که خود 
ای  چاره  زودتر  هرچه  باشد  تر  بیراهه  راهی  منشاء  میتواند 

بیندیشد.
اگر اکنون دیر نشده باشد...

از سلسله توصیه های پلیس راهور؛

نکـات مهـم راننـدگی در زمستـان
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی 
روشنفکری

صاحب امتیاز: 
نظر احمدی تنگانی  

 مدیر مسئول و سردبیر:
 احسان احمدی تنگانی

شورای سیاست گذاری : دکتر فردوس 
حاجیان ،  دکتر امیر کاووس باال 

زاده، دکتر عنایت  اهلل رئیسی ، دکتر 
عبدالرضا دانشی ، دکتر یحیی کمالی و 

دکتر فرخ رو شهابی
خبرنگار حوزه جنوب استان :
علی توکلی 09139486757

دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی: 
محیا احمدی

مدیرداخلی ، گرافیست و صفحه آرا :
آذر سادات حسینی  09178472874
لیتوگرافی و چاپ : طاها32456753
خیابان بهمنیار حدفاصل کوچه 18 و 20

آدرس دفتر مرکزی نشریه :

کرمان، بلوار22بهمن ،ک ش 2 ، پ2
تلفن : 09131413705

گستره توزیع : استان های : کرمان ، 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان

ارتباط با مدیرمسئول :
ehsan.ahmadi389@gmail.com

در کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
telegram.me/rooshanfekrii
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یادداشت  مدیر مسئول روشنفکـری

دکتر قاسم زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

توجه به انتقادات سازنده 
و مناطق جنوبی تر اولویت 

اساسی ماست

سخنی با جزینی زاده مدیرکل جدید
 محیط زیست کرمان

 کرمان عالوه بر پهناورترین استان کشور متفاوت ترین منطقه ایران نیز می باشد،کریمان 
سرزمین تضادها،شگفتی ها و اقلیم های گوناگون است،بی گمان در این حوزه جغرافیایی 

در  موجود  هوایی  و  آب  مناطق  تمامی  میتوان 
کویر،دشت،تپه  از  اعم  خاک  کره  های  خشکی 
مشاهده  را  مرتفع  قلل  و  ماهور،کوهپایه،کوهستان 
که  باشد  سخت  اندکی  مسأله  این  باور  کرد،شاید 
در تیرماه در حالی که گندم بریان شهداد گرمترین 
نقطه کره خاک را ثبت میکند و هیچ موجودی توان 
زیست در آن دیار را ندارد،خنکای نسیم کوهساران 
هزار و جبالبارز سردترین ییالق های این سرزمین را 
به رقابت می طلبد.این دیار عالوه بر تنوع اقلیم دارای 
تنوع گیاهی و جانوری خاص خود است و ای بسا که 
برخی گونه های جانوری کمیاب و در خطر انقراض 
ایرانی،یوز  آسیایی،پلنگ  هفت  یقه  خرس  همچون 

نگاه  امانت  به  محدوده خویش  دل  در  هنوز  را  و...  زرد  جیرفتی،هوبره،گور  آسیایی،مرغ 
داشته،اما خشکسالی دو دهه گذشته،انسان های هنجار شکن و متخلف و عدم هدفمند بودن 
برنامه ها و نظارت های سازمان محیط زیست زنگ خطر را برای تمامی گونه های ذکر شده 
و ثبات و پایداری اقلیم ها به صدا در آورده و با توجه به تفویض اختیارات سازمان مرکزی به 
استان کرمان در مسئله محیط زیست و سوابق درخشان نظارتی و حفاظتی شما امید میرود به 

برخی موارد زیر به صورت ویژه همت گمارید:
1-حساسیت ویژه نسبت به مسئله آب خصوصا بحث منسوخ انتقال بین منطقه ای آب

انتقال آب  2-بررسی راهکارهای علمی و عملی احیا و نجات جازموریان و جلوگیری از 
هلیل رود

3-نظارت بر سموم و آفت کش های به کار رفته در باغات و مزارع به خصوص باغات پسته 
که اثرات جبران ناپذیر زیست محیطی دارد

4-جلوگیری از فعالیت معادن و کارخانجات مشکل ساز و سختگیری در موافقت با شروع 
به کار واحدهای جدید

5-نظارت دقیق بر محل دفن زباله توسط شهرداری ها و دهیاری های سراسر استان
6-تجهیز و ساماندهی مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش بویژه پناهگاه زریاب 

جبالبارز که محل زیست بیش از 90 درصد جمعیت خرس سیاه میباشد
7-مبارزه جدی با شکارچیان غیر مجاز و تقویت جدی یگان حفاظت خصوصا در جنوب 

و غرب استان
8-عدم مسامحه و مماشات با مدیران و پرسنل سهل انگار در امر حفاظت و مبارزه جدی با 

متخلفان
9-توسعه پژوهش و استفاده از علوم نوین برای پیشبرد اهداف و سیاست های اصولی محیط 

زیست
     احسان احمدی

نظر به اهمیت آموزش و کمبود اعتبارات؛

 ضرورت مشارکت خیرین در توسعه
دانشگاه شهید باهنر کرمان

رهبر معظم  انقالب:

راه اندازی پلیس 110 
در شهرستان  جیرفت 
ضرورت و نیاز منطقه 

است

سرهنگ مالیی :

4

2

رویدادهای مهم مورد توجه کاربران 
فضای مجازی در روزهای گذشته

2

1

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در سال 95

4

3

جنوب کرمان مقصد بسیاری از 
دولتمردان در دولت

 تدبیر و امید

رژیم صهیونیستی 
به دنبال ایجاد 

»اسرائیل جدید« 
در منطقه است

تشکیل پرونده قضائی برای ضرب 
وشتم معلم مدرسه

2

نامه حمید بقایی به قاضی حیدری 
برای برگزاری علنی دادگاه

تجمالت و ظواهر را جایگزین واقعیات نکنیم

3

آسیب شناسی مراسمات عزاداری محرم ؛

افزایش ساعات کاری جهت رفاه حال مشتریان عزیز:

همه روزه 7/30  صبح الی 7 عصر

22

احسان احمدی
مدیر مسئول نشریه روشنفکری

این  سکانداری  به  شما  برگزیدن  گمان  بی 
شهرستان خبری خوش و امیدوارکننده بود 

 ، سیاسی  های  اندوخته  و  تجارب  به  نظر   
و  تحول  شاهد  ما  شما  اقتصادی  و  اجتماعی 
پر  این شهرستان  ابعاد مختلف  در  شکوفایی 

جاذبه خواهیم بود،
ضمن تبریک صمیمانه به شما از خالق مهربان 

برایتان توفیق مسالت داریم .

جناب آقای نادر مالیی - فرماندار محترم شهرستان عنبرآباد

مدیریت ایران خوردو  عنبرآباد - رئیسی

فرماندار  عنوان  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
شهرستان عنبرآباد را تبریک عرض می نماییم.

امید است که حضور شما در این مسئولیت به عنوان 
خادمی صدیق و والیت مدار با کوله بار گرانبهایی از 
تجربه، نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش این 

شهرستان محروم شود
جان  جهاندار  از  را  شما  افزون  روز  توفیقات  دوام 

آفرین مسالت داریم.

جناب آقای نادر مالیی - فرماندار محترم شهرستان عنبرآباد

علی سعیدی ، مهدی ، منصور و محسن تراب و علی اکبر عظیمی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومي اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري جنوب کرمان  

  

             
   

   
 

 

 اولنوبت  -مناقصه عمومی یک مرحله ای تجذیذ آگهی 
 

مفااد  عثك  ریل ساجذيل تٍ ضشح تا یکسال آتیاسی يمشالثت وُالکاسی  وظشداسد اجشای ػملیات  اداسٌ کل مىاتغ عثیؼی يآتخیضداسی جىًب کشمان دس
َاا ي پیماوکااسان    لازا اص کلیاٍ ضاشکت    .یت ياگزاس ومایاذ ي داسای صالح تٍ پیماوکاسان ياجذ ضشایظ ػمًمی یک مشحلٍ ایاص عشیك مىالصٍ  ، اسىاد

پا    روز 5  کٍ تمایل تٍ ضشکت دس مىالصٍ مزکًس سا داسوذ دػًت می گشدد حذاکثشتا (ي آب طايسصیک،سضتٍ مىاتغ عثیؼی دس ) مؼتثشداسای ستثٍ 
تاااٍ آدس  ( ساااتاد ) ديلااات  یاااکلکتشيواص عشیاااك دسگااااٌ سااااماوٍ تاااذاسکات ااص اوتطااااس وًتااات دي  آگُااای مىالصاااٍ تاااشای دسیا ااات اساااىاد 

www.setadiran.ir    ي یا اص عشیك پایگاٌ اعالع سساوی مىالصاات(  ساایت :http//iets.mporg.ir  )     الاذا  ي پیطاىُادات داًد سا تاش
عشیاك سااماوٍ تاذاسکات    اص اسا  آییه وامٍ مىالصات ديلتی تٍ َمشاٌ ضماوت وامٍ تاوکی دس يجٍ اداسٌ کل مىاتغ عثیؼی ي آتخیضداسی جىًب کشمان 

سا حذاکثش تاا پایاان يلات     (تشگٍ پیطىُاد لیمت  -ج اسىاد ي مذاسک ضشکت ، -ٍ ، بتضمیه ضشکت دس مىالص -الف)تٍ تشتیة  الکتشيویک ديلت،
 .تاسگضاسی ومایىذ 02/11/1331  دوشنبه اداسی سيص 

  .ضىاسٍ ملی تشای ضشکت دس مىالصٍ الضامی است/ذداسا تًدن ک*
 .شکت دس مىالصٍ صش اً ضماوت وامٍ تاوکی ي تٍ ضشح جذيل ریل می تاضذتضمیه ض*
مطشيط ي یا  الذ اسىاد کا ی ي  ياضح ي ػاسی اص َشگًوٍ اتُا  تاضذ تٍ پیطىُادات مخذيش، ،الص  تٍ یادآيسی است کٍ پیطىُادات تایستی ضفاف*

 . ، تشتیة اثش دادٌ وخًاَذ ضذ حضًسیذاسکات الکتشيویک ديلت ي صش اً داسج اص ساماوٍ  ت سپشدٌ لاوًوی ي َمچىیه پیطىُادات الذ 
تا حضًس اػضاء  ساله جلسات اداسٌ کلدس محل  40/11/1331 نبه شچهار صبح روز 10گطایص پیطىُادَا سأ  ساػت تشسسی يجلسٍ 

  .میگشدد تشگضاس ،اص عشیك ساماوٍ ستاد کمیسیًن مىالصات
 می تاضذ، تىاتشایه الص  است پیماوکاسان  (ايساق) یي تٍ صًست اسىاد دضاوٍ اسالم  تخصیص اػتثاس پشدادت صًست يضؼیت َا تش اسا*

  .سا داضتٍ تاضىذ ػملیاتتًان مالی الص  جُت اوجا  
 . دس جلسٍ تاصگطایی پیطىُادات تالماوغ می تاضذ( تامؼش ی وامٍ سسمی)  حضًس پیطىُاد دَىذگان یا ومایىذٌ لاوًوی آوان*
 .گان مىالصٍ می تاضذدٌ ي َضیىٍ دسج آگُی تش ػُذٌ تشوذٌ یا تشوذتًلثًل پیطىُادات مختاس  یا ما دس سدکاس ش*

 

 مبلغ ضمانت نامه
 (ریال)

برآورد ریالی براساس فهرست 
 بهاء منابع طبیعی و آبخیسداری

 (ریال) 1331سال 
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حجم 
 عملیات

شهرستان محل 
 اجرای پروشه

 عنوان عملیات

ف
ردی

 

 قلعه گنج 644 هکتار 5027916444 502791644
نهالکاری با یکسال 

 مراقبتآبیاری و
7 

 
 

 روابط عمومی اداره كل منابع طبیعی و آبخیسداری جنوب كرمان  

 

 
 

نوبت اول
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان در نظردارد :

اجرای عملیات  نهالکاری با یکسال آبیاری ومراقبت به شرح جدول ذیل را طبق مفاد اسناد ، از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای رتبه 
معتبر) در رشته منابع طبیعی ،کشاورزی و آب( که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند دعوت می گردد حداکثرتا  
5 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی مناقصه برای دریافت اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  و یا از طریق پایگاه اطالع رسانی مناقصات )سایت : http//iets.mporg.ir(  اقدام 
و پیشنهادات خود را بر اساس آیین نامه مناقصات دولتی به همراه ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت، به ترتیب )الف- تضمین شرکت در مناقصه ، ب- 
اسناد و مدارک شرکت ، ج - برگه پیشنهاد قیمت ( را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  دوشنبه  1396/11/02 بارگزاری 

نمایند.
*دارا بودن کد/شناسه ملی برای شرکت در مناقصه الزامی است. 

*تضمین شرکت در مناقصه صرفاً ضمانت نامه بانکی و به شرح جدول ذیل می باشد.
*الزم به یادآوری است که پیشنهادات بایستی شفاف، واضح و عاری از هرگونه ابهام باشد به پیشنهادات مخدوش، مشروط 
و یا فاقد اسناد کافی و فاقد سپرده قانونی و همچنین پیشنهادات خارج از سامانه  تدارکات الکترونیک دولت و صرفاً 

حضوری ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
جلسه بررسی وگشایش پیشنهادها رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  1396/11/04 در محل سالن جلسات اداره کل 

با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات از طریق سامانه ستاد، برگزار میگردد. 
*پرداخت صورت وضعیت ها بر اساس تخصیص اعتبار و به صورت اسناد خزانه اسالمی) اوراق( می باشد، بنابراین الزم 

است پیمانکاران  توان مالی الزم جهت انجام عملیات را داشته باشند. 
*حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان ) بامعرفی نامه رسمی( در جلسه بازگشایی پیشنهادات بالمانع می باشد. 

*کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده یا برندگان مناقصه مي باشد. 

دانشگاه  رئیس  زاده  قاسم  ایمان  دکتر 
با  نشست  در  جیرفت  پزشکی  علوم 

های  بیمارستان  متخصص  پزشکان 
راغب  بسیار  ما  داشت:  اظهار  جیرفت 
هستیم که به صورت مداوم با همکاران 
پزشکان  سایر  همچنین  و  متخصص 
دیدار و جلسه داشته باشیم تا از نظرات 

و توصیه شما استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه زحمات شما آنطور که 
باید دیده نمی شود، اما همواره خواسته 
ام، بیشترین توجه و احترام به پزشکان 
را  پزشک  همکاران  سایر  و  متخصص 
داشته باشیم، افزود: با توجه به اینکه در 
جنوب کرمان پرداختی پزشکان خوب 
از حضور در حوزه  استقبال آنها  است 

دانشگاه را شاهد هستیم.
روند  ادامه  به  اشاره  با  زاده  قاسم  دکتر 

برگزاری جلسات با پزشکان متخصص 
کرد:  نشان  خاطر  دانشگاه  حوزه  در 
مشکالت  مواقع  برخی  است  ممکن 
شما به ما نرسد که برای رفع این موارد 
یک پزشک به عنوان رابط برای انتقال 
شما  انتقادات  و  پیشنهادات  نظرات، 

معرفی شده است.
و  مشکالت  کرد:  خاطرنشان  وی 
کمبودهایی در حوزه دانشگاه داریم که 
با توکل بر خداوند متعال برای رفع آنها 
پشتکار  و  که کوشش  کنیم  می  تالش 
تقدیر است  قابل  این زمینه  پزشکان در 
خواستار  دانشگاه  رئیس  عنوان  به  و 
همکاری بیش از پیش شما هستم تا در 
تحقق اهداف طرح تحول سالمت گام 

برداریم.
پزشکی جیرفت  علوم  دانشگاه  رئیس 
با بیان اینکه اهتمام ما بر این است که 
هر ماه در اولین فرصت ممکن پرکیس 
پزشکان پرداخت شود و پیگیر هستیم 
این وضعیت هر سال بهتر شود، تصریح 
کرد: اتاق فکری برای دانشگاه تشکیل 
همکاران  از  تعدادی  که  است  شده 
پزشک عضو هستند و از همکاری همه 
این  اهداف  تحقق  در  منطقه  پزشکان 

اتاق فکر استقبال می کنیم.
در این نشست همچنین پزشکان حاضر 
نظرات و مشکالت خود را  در جلسه 

بیان داشتند.

دیدار ریاست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با پزشکان متخصص

همکار مطبوعاتی و دوست ارزشمند 
جناب آقای مهندس محمد بلند نظر

انتصاب جنابعالی را به معاونت بازرگانی و فنی سازمان تعاون 
و کاردانی  ، تجربه  از درایت  نشان  روستایی جنوب کرمان 
شما دانسته و ضمن تشکر از حسن اعتماد مهندس فرود 
ساالری ریاست محترم سازمان برای شما آرزوی توفیق و 

بهروزی داریم . 


