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برگزاری نشست خبری گزینشی 
توسط سازمان کشاورزی جنوب 

کرمان

مردم از اوضاع اقتصادی به شدت گله مندند
و  حق  دارای  زمین  در  پروردگار  خلیفه  و  مخلوقات  اشرف  عنوان  به  انسان 
به قیمت  آنها تالش کرده و گاهی  برای  تاریخ  ادوار  حقوقی است که در همه 

فدا کردن جان خویش سعی در احقاق این 
تمدن  با  ایران  است،مردم  داشته  حقوق 
غنی  تاریخی  پیشینه  و  کهن  فرهنگی  و 
همواره خواستار زندگی آزاد و رفاه مناسب 
بوده و در بسیاری از دوره ها از این مواهب 
 ۱۳۵۷ سال  انقالب  اند،در  بوده  برخوردار 
مردم به دلیل نگرانی و نارضایتی از سیستم 
با  ها  عدالتی  بی  برخی  وجود  و  حکومت 
انقالب  بنیانگذار  به دعوت  میلیونی  قیامی 
را  پهلوی  سلسله  انقراض  و  گفته  لبیک 
رقم زدند،اما انتظار این مردم نجیب،صبور 
و بردبار این بود که دیگر شاهد برخی بی 

عدالتی ها و تبعیض ها نباشند و به مدد توانمندی ها و پتانسیل های بیشمار 
این اقلیم استثنایی شاهد رونق اقتصادی،رفاه،اشتغال مناسب و زندگی آرام و بی 
دغدغه باشند،اما با کارشکنی قدرت های خارجی و آغاز جنگ تحمیلی توسعه 
اقتصادی در کشور شتاب مطلوب به خود نگرفت، اما در دوران جنگ وضعیت 
معیشت و قدرت خرید مردم با کمک دولت و سیستم کوپنی رضایت بخش بود 
و رفاه و کیفیت مناسب زندگی پس از دوران سازندگی در دولت اصالحات به 
شاخص های نرمال نزدیک گردید که متاسفانه با شروع به کار دولت احمدی 
و  کشور  در  ای  هسته  های  فعالیت  بهانه  به  ها  تحریم  دور جدید  آغاز  و  نژاد 
سیاست گذاری های غلط در مدیریت و اقتصاد روند گرانی،بیکاری و مشکالت 
اقتصادی آغاز و در هنگام تحویل دولت به حسن روحانی به اوج خود رسید که 
با تدبیر دولت روحانی و برقراری آرامش بین المللی با تصویب برجام شرایط به 
ثبات نسبی رسید که با انتخاب ترامپ در آمریکا و مشکل تراشی کاسبان تحریم 
در داخل،ایاالت متحده از برجام خارج و با وضع تحریم های بی سابقه شرایط 
اقتصادی و گرانی غیر قابل تحمل گردیده و عده ای هم در داخل کشور با سوء 
استفاده از وضع موجود با احتکار اجناس مورد نیاز مردم و افزایش بی حساب 
و کتاب قیمت ها شرایط بغرنجی برای قشر فقیر و متوسط جامعه رقم زدند تا 
آنجا که مردم در تهیه ارزاق یومیه خود با مشکل مواجه شده و بیشتر کارگاه 
شرایط  در  اند،لذا  گرفته  قرار  تعطیلی  آستانه  در  تولیدی  و  مشاغل خرد  و  ها 
تدابیر  اتخاذ سیاست صحیح در عرصه داخلی و خارجی حول محور  رو  پیش 
رهبری،برخورد قاطع و انقالبی با مفسدان اقتصادی و سر سامان دادن به معیشت 
مردم اولویتی است که بیش از پیش احساس می شود و نقش قوه قضائیه در این 

بازه زمانی بسیار حساس و کلیدی است.
  احسان احمدی

لزوم مشارکت بخش خصوصی در 
تامین برق کشور

2

تقدیر اهالی الله 
زار، نماینده و 

مدیران شهرستان 
بردسیر از 

استاندار کرمان

گالیه مردم از اعضای شوراهایی که برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا کردند؛

2

 نیاز آبی شهر 
کرمان در پیک 

مصرف 3 هزار لیتر 
در ثانیه است/

لطفاً صرفه جویی 
کنید

مجید داوری شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر دوساری

دهیاری هیشین سفلی به نمایندگی از دهیاری های بخش جبالبارز در نظر دارد نسبت به 
اجاره ماشین آالت مشروحه ذیل اقدام نماید:

ا-لودر هلیکو ۹۵۶ یک دستگاه
۲-کمپرسی ده تن دو دستگاه

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ ۹ تیرماه ۱3۹۸ جهت ارائه 
پیشنهاد کار و قیمت به امور مالی دهیاری ها واقع در بخشداری جبالبارز مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخه ۱0 تیرماه ۱3۹۸ ساعت ۹ صبح می باشد

متقاضیان جهت اطالع از شرایط مزایده در وقت اداری با شماره تلفن های زیر تماس حاصل 
نمایند:

03۴۴3۲۷۵03۲-0۹۱3۹۴03۷۹۱

شرایط مزایده:
-واجدین شرایط باید پیشنهادات خود را در دو پاکت جداگانه به شرح ذیل تحویل نمایند:

ا-پاکت الف: شامل ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ ۵ درصد قیمت پایه یا واریز نقدی 
به حساب شماره ۸۷۵۴۵0۱۴۷ نزد بانک کشاورزی به نام ماشین آالت دهیاری های بخش 

جبالبارز
۲-پاکت ب: پیشنهاد قیمت و نوع و محل فعالیت و شرایط مزایده که به امضای متقاضی 

رسیده باشد
 -هزینه کارشناسی و درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد

-دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
-در صورت انصراف برنده مزایده سپرده وی به نفع دهیاری ضبط و نفر بعد جایگزین خواهد 

شد.

کرامت بهره مند زاده - دهیار هیشین سفلی

آگهی مزایده اجاره ماشین آالت دهیاری های بخش جبالبارز

3

چه بی خبر با پیک مرگ مهربانیم

در پی افزایش بی سابقه مصرف قلیان؛

طاهری:

2
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

سیرجان  های  شهرستان  مردم  نماینده 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  بردسیر  و 
امام جمعه و  فرماندار بردسیر، مدیران، 
جمعی از اهالی و گردشگران از حمایت 
های استاندار کرمان از برگزاری جشنواره 

گل محمدی الله زار تقدیر کردند.
سیرجان  شهرستانهای  مردم  نماینده 
را  فدائی  دکتر  های  حمایت  بردسیر،  و 

ارزشمند و موثر توصیف کرد.
تقویت  گفت:  پور  حسن  شهباز 
زار،   الله  بخش  در  ها  زیرساخت 
اقتصادی  رشد  و  جشنواره  موفقیت 

منطقه را سرعت می دهد.
اهداف  به  اشاره  با  بردسیر  فرماندار 
جشنواره، حضور دکتر فدائی در جمع 
عشایر بخش الله زار را سازنده و تحول 

آفرین توصیف کرد.
میلیارد  دو  اختصاص  پور  نجف  مجید 
راه  حوزه  به  استاندار  سوی  از  تومان 
زایی  اشتغال  پیگیری  و  های عشایری 
در  زار  الله  بخش  عشایر  جوانان  برای 
از  استفاده  و  آموزش  با  زندگی  محل 
از  را  دارویی  گیاهان  تولید  ظرفیت 
که  برشمرد  دکترفدائی  تصمیمات 
موجب  و  شد  اعالم  عشایر  جمع  در  

خوشحالی آنها شد.
بخشدار،  تالش  و  همکاری  پور  نجف 

شهردار، شورای شهر الله زار و روستاهای 
بخش، دهیاران، روسا و کارکنان ادارات 
در  منطقه  مردم  و  شهرستان  و  بخش 
برگزاری جشنواره را مهم خواند و گفت: 
و  دلگرمی  مایه  کرمان  استاندار  حضور 

رضایت مردم و مسئوالن شد.
 دیدار استاندار کرمان تا سیاه چادرهای 
عشایر الله زار هم رفت و با آنها  در سیاه 

چادری ساده، صمیمانه گفتگو کرد.
در  زار  الله  عشایر  از  طیاری  مرادعلی 
دهنه رابری از حضور دکترفدائی در کنار 
پوشش  خواستار  او  کرد.  تشکر  عشایر 
منطقه  عشایری  مناطق  در  همراه  تلفن 
شد و استاندار دستور داد مطالعات الزم 
انجام و نتیجه را فرماندار اعالم و کار را 

پیگیری کند.
و  اهالی  جمع  در  همچنین  استاندار   
جشنواره  اختتامیه  آیین  در  گردشگران 
در مجموعه گردشگری الله زار پیشنهاد 

منطقه  در  گذاری  سرمایه  درصد   ۱۰
حاصل از درآمد کشاورزان بخش را داد 
و  زار  الله  توسعه  به  دولت  کمک  از  و 

مناطق همجوار گفت.
پیشنهاد  از  استقبال  با  اهالی  از  یکی 
را  پیشنهاد  این  اجرای  کرمان،  استاندار 
موجب گسترش فعالیت های گردشگری 

و رونق بیشتر منطقه دانست.
به  ما گفت:  به خبرنگار  زاری  الله  فالح 
آینده الله زار امید داریم و از هموطنانم 
را  استاندار  پیشنهاد  کنم  می  دعوت 

عملی کنند.
الله  محمدی  گل  جشنواره  سیزدهمین 
و  شد  آغاز  خرداد   ۳۰ پنجشنبه  زار 
اندرکاران  از دست  تقدیر  با  ظهر جمعه 
سند  از  رونمایی  و  منطقه  کارآفرینان  و 
ثبت ملی جشنواره به کار خود پایان داد.

تقدیر اهالی الله زار، نماینده و مدیران شهرستان بردسیر از استاندار کرمان

۱-ماجرای تخلیه مواد مخدر از یک خودروی پراید و انتقال به یک 
پژو در شهرستان کهنوج و اظهارات ضد و نقیض در مورد این ماجرا
۲-کاهش قیمت ارز،طال و برخی خودروها در بازار و ادامه درگیری 

ها بر سر نرخ گذاری خودرو
و  مردم  شادی  و  خانم  یک  خواندن  آواز  از  فیلمی  ۳-انتشار 
راهنمای  این  احضار  و  ابیانه  تاریخی  روستای  در  گردشگران 

گردشگران توسط دادستان اصفهان
۴-گرامی داشت دوم خرداد سالروز شکل گیری دولت اصالحات 
مشارکت  باالترین  با   ۱۳۷۶ سال  در  خاتمی  محمد  سید  توسط 

مردمی در تاریخ کشور
۵-سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در جنگ تحمیلی توسط 

غیور مردان ارتش و سپاه ایران
۶-لیالی پر فیض و برکت قدر و برگزاری مراسمات ویژه این شب 

ها و همچنین ایام سوگواری شهادت حضرت علی علیه السالم
۷-توهین یک مداح وابسته به رئیس جمهور سابق به اهل تسنن و 
پخش این مراسم از شبکه پنج سیما،بازداشت این مداح و برکناری 

مدیران این برنامه و شبکه
۸-انتخاب هئیت رئیسه آخرین سال مجلس دهم و ریاست دوازده 
سمت  به  ها  مستقل  گرایش  و  مجلس  بر  الریجانی  علی  ساله 

اصولگرایان با حذف علی مطهری از نایب رئیسی
اسبق  شهردار  نجفی  محمدعلی  دوم  همسر  استاد  میترا  9-قتل 
آقای  اعتراف  و  کمری  سالح  با  وی  شخصی  آپارتمان  در  تهران 

نجفی به قتل وی به دلیل اختالفات خانوادگی
۱۰-قتل حجت االسالم محمد خرسند، امام جمعه کازرون به ضرب 
چاقو در بامداد هشتم خرداد توسط شخصی به نام حمید درخشنده
قهرمانی  با  ایران  فوتبال  حذفی  جام  پرونده  شدن  ۱۱-بسته 
پرسپولیس پس از حواشی متعدد از جمله آشوب های اصفهان و 

تاخیر چند ساعته اهواز
۱۲-تعطیالت چهار روزه و مناسبت های مختلف میانه خرداد اعم 

از ارتحال امام خمینی،قیام پانزده خرداد و عید سعید فطر
۱۳-استعفای آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش و ابهام و طرح 

دالیل مختلف در باره استعفای ایشان

اخبار کوتاه

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
قطره،  هر  از  حفاظت  لزوم  بر  کرمان 
قطره آب توسط مسئولین و مردم تاکید 
در  کرمان  شهر  آبی  نیاز  کرد:  اظهار  و 
بوده  ثانیه  در  لیتر  پیک مصرف ۳ هزار 
این در حالی است که کل ظرفیت تامین 
آب شرب شهر کرمان یک هزار و 9۵۰ 

لیتر در ثانیه است، بنابراین یک هزار و 
۵۰ لیتر در ثانیه در زمان پیک مصرف با 

کمبود آب مواجهه هستیم.
خبرنگار  با  گفت و گو  در  طاهری  محمد 
ایسنا منطقه کویر، در زمینه وضعیت آب 
شرب شهر کرمان، گفت: شهر کرمان با 
کمبود آب مواجه است و در زمان گرمی 
این  می رود،  باال  آب  مصرف  چون  هوا 

کمبود آب محسوس تر می شود.
وی با بیان این مطلب که در شهر کرمان 
قطعی آب نداریم بلکه افت فشار داریم، 
افزایش مصرف  به  توجه  با  تصریح کرد: 
بی رویه آب در پیک گرمایی، افت فشار 
مصرف  زیرا  داریم  کرمان  شهر  در  آب 

آب، تابعی از گرمی هواست.
اظهار  کرمان  استان  آبفای  مدیرعامل 
کرد: همه ظرفیت تامین آب شرب شهر 
کرمان در مدار هستند و مورد جدیدی 

به مدار آب شرب کرمان در  برای ورود 
این  از  عبور  برای  و  نداریم  سال جاری 
هوا  که  بخواهیم  خداوند  از  باید  بحران 
آب  مصرف  در  نیز  مردم  و  شود  خنک 
خود  نیاز  اندازه  به  و  کنند  صرفه جویی 

مصرف کنند.
وی عنوان کرد: نیاز آبی شهر کرمان در 
پیک مصرف ۳ هزار لیتر در ثانیه است 
این در حالی است که کل ظرفیت تامین 
آب شرب شهر کرمان یک هزار و 9۵۰ 
لیتر در ثانیه است، بنابراین یک هزار و 
۵۰ لیتر در ثانیه در زمان پیک مصرف با 

کمبود آب مواجهه هستیم.
کولرهای  آب  مصرف  میزان  به  طاهری 
آبی  کولر  هر  افزود:  و  کرد  اشاره  آبی 
مصرف  آب  لیتر   ۶۰۰ روز  شبانه  در 
واحد  هزار   ۲۳۰ حدود  حال  می کند؛ 
شما  و  داریم  کرمان  شهر  در  مسکونی 

کولر  یک  خانه  هر  اگر  که  کنید  تصور 
حداقل داشته باشد؛ چه میزان آب فقط 
بنابراین  بخش مصرف می شود؟  این  در 
تا جایی  از مردم می خواهیم که شب ها 
که می توانند کولرهای خود را خاموش و 
درب و پنجره ها را باز کنند همچنین در 
دو ماه اول تابستان حیاط و ماشین خود 

را با آب نشویند.
تاکید کرد  لزوم مدیریت مصرف  بر  وی 
و ادامه داد: اگر مردم بتوانند مصرف آب 
خود را در دو ماه اول تابستان مدیریت 
با  را  امسال  تابستان  می توانیم  کنند 
بگذاریم؛  سر  پشت  کمتری  مشکالت 
لذا از مردم درخواست داریم مصرف آب 
از قطره، قطره  و  را مدیریت کنند  خود 
تا  کنند  محافظت  تابستان  این  در  آب 
مشکالت  با  را  جاری  تابستان  بتوانیم 

کمتری عبور کنیم.

طاهری:

 نیاز آبی شهر کرمان در پیک مصرف 3 هزار لیتر در ثانیه است/لطفاً صرفه جویی کنید

با  ایران  اسالمی  جمهوری  قضائیه  قوه 
سرلوحه  و  اساسی  قانون  از  پاسداری 
مقام  ومنویات  رهنمودها  دادن  قرار 
اساسی  رکن  عنوان  به  رهبری  معظم 
نظام، مسوولیت خطیر و حساسی را در 
پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و 
تحقق بخشیدن به عدالت عهده دار است.

با  یارانش  از  تن   ۷۲ و  بهشتی  شهید 
انقالب  نثار خون پاک خویش، اسالم و 
پایه های  و  کردند  بیمه  را  اسالمی 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
مسیر  شان  شهادت  با  و  مستحکم  را 
روشنی فرا روی دوستداران و شیفتگان 

انقالب قرار دادند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد وخاطره 
شهدای هفتم تیر،هفته قوه قضائیه را به 

ریاست  ویژه  به  قضائی،  مسئولین  همه 
دادگستری، دادستان عمومی و انقالب، 

کارکنان  دادرسان،  دادیاران،  قضات، 
شهرستان  در  قوه  این  خدمتگزاران  و 
عنبرآباد تبریک عرض نموده و امیدوارم 
در انجام خدمت مقدس و پیاده نمودن 
قران  نورانی  انوار  از  استعانت  با  عدالت 
کریم در سایه رهبری حضرت آیت اهلل 
و  ظله(  )دام  ای  خامنه  امام  العظمی 
محترم  ریاست  محور  عدالت  دستورات 

قوه قضائیه موفق و کوشا باشید.

محمود رئیسی
سرپرست فرمانداری 
شهرستان عنبرآباد

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان، 
جام  جشنواره  چهارمین  اجرایی  ستاد 
باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان 
جنوب کرمان با حضور حسین اسحاقی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
و  شهرستانی  ادارات  روسای  کرمان، 

اعضای این ستاد تشکیل جلسه داد .
حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
این نشست،  اسالمی جنوب کرمان، در 
یک  کتابخوانی  های  باشگاه  جام  گفت: 
و  اندازی  راه  برای  پویا  و  پیشرو  طرح 

کتابخوانی  های  باشگاه  کردن  فعال 
کودک و نوجوان است.

به  کرد:  خاطرنشان  اسحاقی،  حسین 
منظور دستیابی کودکان و نوجوانان به 
و  فردی  عالیق  و  ها  روش  از  شناختی 
اجتماعی آنان در جامعه برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب  
باشگاه  اصلی  کرد: هدف  اضافه  کرمان، 
ها، توسعه و ترویج کتابخوانی است که 
از طریق معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با همکاری دستگاه های 
کل  ادارات  و  خصوصی  بخش  دولتی، 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.
تشکیل  داشت:  ابراز  ادامه  در  وی، 
راستای  در  شهرستانی  ستادهای 
می  باال  مشارکت،  و  همکاری  گسترش 
تواند به هم افزایی این طرح کمک کند. 
اسحاقی، افزود: شناسایی افراد فعال در 
مراکز  ها،  کتابخانه  مساجد،  مدارس، 
آموزشی  کارگاهای  برگزاری  بهزیستی، 
و فراهم کردن مشارکت کتابفروشی ها 
در سطح جنوب کرمان از وظایف ستاد 

اجرایی در شهرستان هاست

منابع  مدیرکل  کردستانی  دکتر  سرزده  بازدید 
اتفاق  به  کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی 
توسعه  ریزی،  برنامه  معاون  میرافضلی  مهندس 
اکبری  بلوچ  مهندس  اداره کل،  منابع  و  مدیریت 
کل،  اداره  مطالعات  و  مهندسی  اداره  رئیس 
مهندس سقازاده رئیس اداره امور مالی اداره کل 
و مهندس مشایخی سرپرست اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان جیرفت از یگان حفاظت 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 

و پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان جیرفت.

سرپرست فرمانداری شهرستان عنبرآباد در پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت 
اهلل شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش، هفته قوه قضائیه را تبریک گفت

ستاد اجرایی چهارمین جشنواره جام باشگاههای کتابخوانی جنوب کرمان تشکیل جلسه داد

سلسله بازدید های مدیر کل منابع طبیعی جنوب

آغاز بکار پروژه راه های روستایی بخش 
ساردوئیه درجنوب کرمان

راه و شهر  اداره کل  اطالع رسانی  و  ارتباطات  اداره  به گزارش 
سازی جنوب کرمان ،موسی گروهی اعالم کرد:محور باب کهنوج 
– ده دیوان به طول ۲۰ کیلو متر می باشد، که قطعه اول آن 
به طول ۶/۵ کیلومترآسفالت شده و عملیات ساخت ابنیه فنی و 
زیرسازی ادامه مسیر به طول ۴ کیلومتر در حال ساخت است.  
رئیس اداره راه و شهرسازی بخش ساردوئیه افزود: اعتبار هزینه 
شده دراین پروژه تا کنون  ۴۵۰۰میلیون ریال میباشد و برای 

تکمیل این محور ۶۰۰۰۰میلیون ریال موردنیازاست.

وی همچنین اظهار داشت،عملیات زیر سازی محور رزشیرین- 
دلفارد بطول ۳ کیلو متر و محور جگاء –دلفارد در حال ساخت 

است.
راههای  از  متر  ۳۰کیلو  کلی  طور  گفت:به  ادامه  در  گروهی 
روستایی در بخش ساردوئیه زیر سازی و قرارداد اجرایی برای 

آسفالت این راهها منعقد گردیده است.
و  داد  هاخبر  پروژه  این  آسفالت  کارخانه  نصب  و  ایجاد  از  وی 
اعالم کرد:در تابستان سال جاری اجرای آسفالت این پروژه ها 

آغاز خواهد شد.
 الزم به ذکر است بخش ساردوئیه ازمناطق کوهستانی و خوش 
در  منطقه  دهستانهای  باشد،که  می  کرمان  جنوب  وهوای  آب 

تابستان پر رفت و آمد است.

 GIS عملیاتی شدن کاربردی سازی
در واحدهای طراحی و نظارت شرکت 
توزیع برق 

جنوب استان
روابط  گزارش  به 
عمومی شرکت توزیع 
استان  جنوب  برق 
حسین  کرمان، 
مدیر  پور  کرامتی 
و  مهندسی  دفتر 
نظارت این شرکت با 
نقش  و  اهمیت  بیان 
  GIS مکانی  اطالعات 
در توسعه فرآیندها و خدمات قابل ارائه، بیان نمود: در  این راستا 
و با هدف کاربردی سازی GIS در واحدهای طراحی کارگروه ویژه 

این منظور در  دفتر مهندسی و نظارت تشکیل شد.

کرامتی پور از عملیاتی شدن طراحی در محیط QGIS خبر داد 
و  فنی  پتانسیل  و  تجربیات  از  گیری  بهره  به  توجه  با  گفت:  و 
برنامه نویسی کارشناسان  GIS و واحدهای طراحی  این شرکت 
در راستای پیاده سازی و عملیاتی نمودن این فرآیند، آمادگي 
هاي الزم ایجاد شده و استفاده از ظرفیت باال و  خالقیت ها و 
نوآوریهاي همکاران موجب توسعه روز افزون فعالیت ها خواهد 

شد.

انجام شده در خصوص  اقدامات  نظارت  و  مدیر دفتر مهندسی 
عملیاتی نمودن QGIS را برشمرد و گفت:  بار گذاری و طراحی 
اساس  بر  طراحی  جهت  نقشه  نمادهای  و  ها  سیمبل  کامل 
استاندارد های موجود, فراخوانی اطالعات شبکه موجود منطقه 
و  نقشه  اساس  بر  اولیه  افزار, طراحی  نرم  نظر در محیط  مورد 
تصاویر ماهواره اي و اطالعات موجود GIS, تهیه نقشه و همچنین 
تهیه لیست تجهیزات و مصالح براساس دیتیل های اجرایی که 

در بانک اطالعاتي نرم افزار قرارداده شده
و  تعامل  برقراري  و  اکسل  فرمت  به  گرفتن  امکان خروجي  و   
ارتباط از طریق وب سرویس را از دیگر قابلیت هاي ایجاد شده 
در جهت عملیاتي نمودن استفاده از GIS  در تهیه طرح ها اعالم 

نمود.

وام ۲.۵ میلیون تومانی به همه برای دوگانه 
سوزی خودروها

دوگانه سوز  برای  تومانی  میلیون   ۲.۵ وام  اختصاص  طرح  پیش  چندی 
کردن خودروها به دو میلیون متقاضی تصویب شد اما پس از رایزنی های 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، اکنون شرایطی فراهم شده که این 
وام به تمام متقاضیان اختصاص یابد و هیچ گونه محدودیتی برای اخذ 

این وام وجود نخواهد داشت.

تکذیب افزایش هزینه ارسال پیامک 
بانک ها 

بانک ها  هماهنگی  شورای  کرد،  اعالم  بانک ها  هماهنگی  شورای  دبیر 
هیچ گونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه ساالنه ارسال پیامک های 

بانکی ندارد.

نامه مهم اینفانتینو به ایران: ورود زنان به 
ورزشگاه را آزاد کنید

اعالم  ایران  فوتبال  فدراسیون  به  فوری  نامه ای  انتشار  با  اینفانتینو  جیانی 
کرد باید مراتب حضور بانوان در ورزشگاه های ایران هرچه زودتر فراهم 

شود.

برگزاری نشست خبری گزینشی توسط 
سازمان کشاورزی جنوب کرمان

نهادن رکن چهارم دموکراسی  ارج  و  ها  به رسانه  پاسخگویی  متأسفانه 
در میان مدیران کشور ما روز به روز در حال رنگ باختن است و برخی 
می  یدک  را  شورا  بزرگ  نام  و  همفکری  آنها  ذاتی  وظیفه  که  نهادها 
کشند نیز متأثر از سیستم دولتی به جرگه آنها پیوستند و همانند شورای 
اند،اما سازمان  بسته  به روی اصحاب رسانه  را  شهر جیرفت درب خود 
سابقه  با  و  بزرگترین  عنوان  به  کرمان  استان  جنوب  کشاورزی  جهاد 
ترین مجموعه دولتی این منطقه مدت هاست که دچار ضعف در سیستم 
پاسخگویی در میان مدیران ارشد خود گردیده و به غیر از یکی دو اداره 
سایر  دامپزشکی  و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  همانند  آن  اقماری  کل 
اضالع این چند ضلعی پهن پیکر ارتباط حسنه ای با چشم تیز بین جامعه 
ندارند.تا آنجا که اینجانب در جلسه مشترک هئیت مدیره خانه مطبوعات 
جنوب کرمان و استاندار محترم در دیماه ۹۷ در محل اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی جنوب در شهر جیرفت از جناب آقای پروفسور فدایی 
برخورد  پاسخگویی  دلیل عدم  به  ارشد سازمان  مسؤالن  با  خواستم که 
بیشتر دعوت کرد،اما در  به خویشتن داری و صبر  ایشان ما را  شود که 
کمال تأسف و در یک شوی تبلیغاتی در هفته جهاد کشاورزی مسؤالن 
و  منتقد  های  رسانه  از  گزینشی  خبری  نشست  برگزاری  با  سازمان  این 
همچنین اصحاب رسانه در شهرهای جنوبی دعوت بعمل نیاورده و با این 
ناپسند سعی در موجه جلوه دادن چهره خود داشتند که قطعا در  رفتار 
میان اصحاب رسانه و افکار عمومی نتیجه عکس خواهد داشت/احسان 

احمدی

حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان 
در شورای اداری شعب خطاب به روسای واحدهای 

اجرایی بیان کرد:
همکاران استان دارای  فکر ،اندیشه ،خالقیت وتالشگر بوده والزم است 
با ایجاد یک محیط کاری با نشاط برای آنان باعث بارش افکار و بروز 
نو آوریها در اصالح فرایندهای کاری گردیم .وی در ادامه از مسئولین 
شعب خواست  که پاسخ مکاتبات مراجع نظارتی برون سازمانی را در 
اسرع وقت  تهیه وارسال نمایند و هرگونه کوتاهی واهمال در ارایه پاسخ 

را غیر قابل دفاع دانست.

اجرای طرح ملی فشار خون در جیرفت
مهندس محمودی رئیس مرکز بهداشت جیرفت گفت: اجرای طرح ملی 
فشار خون باالی۳۰ سال در ادارات شهربلوک توسط تیم سالمت مرکز 
خدمات سالمت بلوک با حضور چشمگیر مردم وکارکنان در حال انجام 

می باشد.
رئیس مرکز بهداشت یاد آور شد، کارشناسان  معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی با حضور خود در حوزه بلوک از نحوه اجرای طرح فشار 

خون اعالم رضایتمندی داشتند.

روند صعودی قیمت مسکن متوقف شد
رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت: متوسط قیمت هر متر مربع واحد 

مسکونی در سراسر کشوربه حدود 8.۲ میلیون تومان رسیده است
معامالت بازار مسکن در سراسر کشور اعم از خرید و فروش و اجاره در 

بهار امسال 11 درصد کاهش یافت
تعداد قراردادهای اجاره پایتخت 4۲.4 درصد کمتر شده است

جدید،  نامه  اجاره  ثبت  هزینه های  و  بها  اجاره  نرخ  افزایش  دلیل  به 
قبلی خود را تمدید  قرارداد  توافق موجر،  با  مستأجران ترجیح می دهند 

کنند.

آماده باش پلیس فرودگاه برای حج ۹۸/ 
لیست زائران دارای سابقه اعتیاد در 

اختیار پلیس
رئیس پلیس راهور ناجا: لیست زائرانی که سابقه اعتیاد داشتند در اختیار 
افراد  این  روی  بیشتری  کنترلی  اقدامات  ما  و  است  گرفته  قرار  پلیس 
از سفر خواهد  بازماندن  موادمخدر سبب  داشتن  خواهیم داشت . همراه 
آن  قوانین  مطابق  مواد کشف شود  این  نیز  عربستان  در کشور  شد،اگر 

کشور با زائران برخورد خواهد شد.

دالر و سکه هم آمریکا را 
ناامید کردند

علی رغم فضا سازی های گسترده رسانه ای پس از مورد 
اصابت قرار گرفتن پهپاد آمریکایی توسط موشک سپاه، 
مبنی بر باال رفتن قیمت ها،  دالر و سکه امروز نرخی 

کاهشی در بازار داشت
حرکت  حال  در  تومانی  هزار   ۱۲ کانال  سمت  به  دالر 
شنبه  پنج  به  نسبت  تومان  هزار   ۵۰ نیز  سکه  و  است 

کاهش قیمت داشته است.

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده انجمن 
صنفی کارگری کارگران ساختمانی جنوب کرمان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء انجمن می رساند جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده انجمن در تاریخ  سه شنبه ۲۵ تیر 1۳۹8 در 

محل دفتر صنف کارگران واقع در میدان شاهد -خیابان تربیت 
نبش کوچه ۲4 تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء جهت شرکت 

در جلسه دعوت به عمل می آید.
دستور کار جلسه:

1-اصالح تبصره ۲ ماده ۲۰ اساسنامه
هئیت مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی جنوب 

کرمان

لزوم ترویج سنت حسنه 
وقف در توسعه موقوفات 

قرآنی
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
 ، کرمان،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
رییس   قادری،  ابوالقاسم  االسالم  حجت 
زرند  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
این  کریم  قرآن  مسابقات  افتتاحیه  درآئین  
مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  که  شهرستان 
شهرستانی برگزارشد، اظهار داشت: چهل و 
دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
شهرستان زرند در رده سنی بزرگسال باالی 

برگزار  به مدت دو  روز در زرند  18 سال 
سامانه  در  متسابق  افزود: 1۶۳  می شود.وی 
کردند  شرکت  مسابقات  از  دوره  این  ثبت 
به  مربوط  آمار  این  از  نفر   ۵۰ تعداد  که 
رییس  باشد.   می  زرند  زندان  مددجویان 
در  مسابقات  این  افزود:  زرند  اوقاف  اداره 
1۰ رشته قرآنی برگزار می شود و ۳ نفر برتر 
در هر رشته در صورت کسب امتیازات الزم 

به مرحله استانی راه می یابند.
افتخارات  از  یکی  قادری  االسالم  حجت   
فعالیت  ترویج  راستای  در  اوقاف  سازمان 
مسابقات  ساله  هر  برگزاری  را  قرآنی  های 
مراحل  از  مختلف  سطوح  در  کریم  قرآن 

شهرستانی و استانی تا کشوری و  برگزاری 
ذکرکرد،  المللی  بین  مراحل  تا  رقابتها  این 
که توانسته است ضمن پیشگام بودن  در امر 
ترویج برنامه های  قرآنی در کشور، عامل 

ایجاد وحدت کشورهای اسالمی باشد.
برنامه های  درخصوص  گزارشی  طی  وی 
حافظان  تربیت  طرح  به  اوقاف  قرآنی 
طرح  این  گفت:  و  کرد  اشاره  کریم  قرآن 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  راستای  در 
از  قرآنی  استعدادهای  پرورش  بر  مبنی 
کشور  در  اوقاف  سازمان  ۹۰توسط  سال 
این  شکل گرفت و طی هفت سال گذشته 
طرح در شهرستان زرند اجرا شده و امسال 

اداره  و  پرورش  و  آموزش  همکاری  با  نیز 
ارشاد این طرح به صورت مشترک برگزار 
می شود.وی پرورش استعدادهای قرآنی و 
قرآن  مفاهیم  با  امروز  جوان  نسل  آشنایی 
از  یکی  را  وحی  کالم  با  شدن  مأنوس  و 
این  اجرای  در  سازمانی  اهداف  مهمترین 
اینکه  به  با توجه  افزود:  طرح عنوان کرد و 
فعالیت های  جهت  درآمدزا  قابل  موقوفات 
سازمان  همت  به  تاکنون  اما  نداریم  قرآنی 
و  پرورش  بحث  در  مهمی  اقدامات  اوقاف 
آموزش مربیان قرآنی، چاپ و توزیع کتب، 
حمایت از مراکز قرآنی و جوایز به برندگان 

قرآنی این طرح انجام شده است.
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گالیه مردم از اعضای شوراهایی که برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا کردند؛ 

امور  تمامی  اصوال در کشورهای مردم ساالر 
و  کالن  سطوح  در  کشور  کنترل  به  مربوط 
با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم  محلی 
می گیرد.دولت،پارلمان،شوراهای  صورت 
هستند  نهادهایی  جزو  شهرداری ها  و  محلی 
که حاصل آرا عمومی بوده و مردم به راحتی 
و  اجرایی  امور  بر  خود  نمایندگان  طریق  از 
و  نظارت  خود  کشور  و  شهر  قانونگذاری 

دخالت می کنند.

در کشور ما نیز مجلس شورای اسالمی،مجلس 
خبرگان رهبری،ریاست جمهوری و شوراهای 
را  خویش  مشروعیت  روستا  و  شهر  اسالمی 
کارشناسان  نظر  به  و  میگیرند  مردم  رای  از 
نقش  بیشترین  روستا  و  شهر  شوراهای  امر 
را در توسعه دموکراسی و مشارکت مردم در 

سرنوشت خویش دارند،
این اصل مغفول مانده قانون اساسی در دولت 
خاتمی  محمد  دکتر  پیگیری  با  و  اصالحات 
احیا گردید و انتخابات اولین دوره شوراهای 
شهر و روستا در سراسر کشور در روز هفتم 
اسفند ۱۳۷۷ بر اساس قانون اساسی بعد از 
چارچوب  در  انقالب  پیروزی  از  سال  بیست 
نهادهای  گسترش  و  سیاسی  توسعه  برنامه 

مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد
و  اصلی  اعضای  نفر  هزار   ۱۸۵ حدود  و   
مردم  توسط  کشور  سراسر  در  علی البدل 
اردیبهشت  نهم  روز  در  نهایتا  و  برگزیده 
طور  به  محلی  های  پارلمان  این   ۱۳۷۸
خویش  مسئولیت  ساله  چهار  دوره  رسمی 
که  مردم  حاکمیت  از  بخشی  تحقق  برای  را 
عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است 

نتوانست  نهاد  این  که  چند  کردند،هر  آغاز 
احقاق حق  در  بیشمار خود  از ظرفیت های 
مردم به نحو احسنت استفاده کند اما آن را 
میتوان قدمی در گسترش و بسط دموکراسی 

و مردم  ساالری دینی دانست.
اعضای شوراهای  ما  نگارش مطلب  اما هدف 
اسالمی شهر و روستا در دور پنجم این نهاد 

می باشند 
 ۲9 در  فراوان  وعیدهای  و  وعده  با  که 
مردم  رای  اخذ  به  موفق   ۱۳9۶ اردیبهشت 
تا  با موکلین خویش عهد بستند که  و  شده 
تحقق  برای  توان  تمام  و  دوران  این  انتهای 
خواسته های آنها و احقاق حقشان ایستادگی 
این  به  دستیابی  از  پس  متأسفانه  که  کنند 
کرسی و مطرح کردن نام خویش در فرصت 
قانونی نام نویسی برای مجلس یازدهم عطای 

شورای شهر و روستا را به لقای آن بخشیده 
و با استعفایی چند کلمه ای که دقیقا مصداق 
عهد شکنی با موکالن است به سوی بهارستان 
اند و جای خود را در شورا به  خیز برداشته 
و  مردم  مطلوب  که شاید  اند  کسانی سپرده 
اعضای دیگر شورا نبوده و برنامه های مدون 
گالیه  ضمن  کنند،لذا  مواجه  مشکل  با  را 
مردم  که  دانیم  می  بعید  افراد  این  از  شدید 
در اسفند ماه پیش رو با عهد شکنان عهدی 

مجدد ببندند.

چـه بی خبــر با پیک مـــرگ مهربـانیم

عهـد شکنی برای تجـدید عهـد

                اولین بار ابوالفتح گیالنی )متوفی 
  ۱۵۸۸( پزشک ایرانی دربار اکبر اول سلطان 
مغول هند بود که دود تنباکو را از یک ظرف 
آب عبور داد تا آن را خالص تر و سرد نماید و 
حّقه  به  قاره  شبه  در  که  قلیان  طریق  این  از 
می گویند  نمود،مورخان  ابداع  را  است  معروف 
 - هندی  اختراع  که  قلیان  کشیدن  احتماالً 
آغاز  اول  طهماسب  شاه  زمان  از  است،  ایرانی 
شده و در دوره قاجار فراگیر شده است؛آنطور 

که توانست محملی برای یک حرکت اعتراضی 
تنباکو  ،نهضت  باشد  شاه  ناصرالدین  عصر  در 
جنبشی اجتماعی در اعتراض به اعطای امتیاز 
به مدت ۵۵  ِرژی  به شرکت  تنباکو  انحصاری 
سال بود که طی آن با فتوای آیت اهلل میرزای 
اعالم  حرام  تنباکو  و  توتون  استعمال  شیرازی 
شد و مردم با شکستن قلیان ها اولین مبارزات 
که  زدند.روزی  کلید  را  خود  ضداستعماری 
استعمال  بودن  حرام  حکم  شیرازی  میرزای 
تا  تهران  در  کرد،  صادر  را  تنباکو  و  توتون 
و  شکستند  را  قلیان  ها  همه  مردم  بعدازظهر 
آتش کشیدند؛  به  را  تنباکو  و  توتون  انبارهای 
جوانان  از  تعدادی  شهرها،  از  یکی  در  حتی 
قلیان  از  را  او  تا  بردند  هجوم  حاکم  خانه  به 
میرزا  آقا  گفتند:  او  به  و  کنند  منع  کشیدن 
امام  با  محاربه  تنباکو،  استعمال  فرمودند 
زمان)عج( است! ما اجازه نمی دهیم تو به جنگ 
با امام زمان بروی!!در کاخ شاه نیز زنان قلیان ها 
و  تنباکو  تحریم  از  پس  شاید  اما  شکستند  را 
شکسته شدن قلیان ها در زمان ناصرالدین شاه 

که  بود  سال ۱۳۷۱  در  بار  اولین  برای  قاجار، 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، ممنوعیت 
ریاست  وزیران،  هیأت  به  را  قلیان  استعمال 
تا  این سال  از  و  داد  ارائه  و مجلس  جمهوری 
سال ۷۶ مصوبه مجموعه هیأت دولت و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مالک قرار گرفت و بر 
در  دخانی  مواد  و  سیگار  استعمال  آن  اساس 
حال،  این  با  شد.  اعالم  ممنوع  عمومی  اماکن 
ورق چندبار برگشت و قلیان دوباره بر میزهای 
 ۱۳۸۳ سال  کرد.در  خوش  جا  قهوه خانه ها 
کشور  عمومی  اماکن  در  قلیان  مصرف  دوباره 
نداشت  ادامه  ممنوعیت  این  ولی  شد  ممنوع 
 ۱ ماده  تبصره  اصالح  با   ۱۳۸۴ سال  در  و 
آئین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و 
سایر مواد دخانی در اماکن عمومی، قهوه خانه ها 
سیگار  عرضه  به  مجاز  سنتی  رستوران های  و 
و مواد دخانی شدند.اما به فاصله کمتر از یک 
زمان  آن  از  شدند.  جمع  دوباره  قلیان ها  سال 
تا سال ۸۶ قهوه خانه داران چندان زیر ذره بین 
در  اما  نبودند  بهداشت  وزارت  سالمت  اداره 

دولت نهم وقتی بحث ممنوعیت قلیان ها دوباره 
مطرح شد، مخالفت سازمان میراث فرهنگی و 
صنف قهوه خانه داران باعث شد تا سیاست های 
شود.نتیجه  اعمال  قلیان  درباره  متعادل تری 
به  محدود  صورت  به  قلیان  پای  که  شد  آن 
در  فقط  آن  استعمال  و  شد  باز  قهوه خانه ها 
نکردن  استفاده  شرط  به  پروانه،  دارای  اماکن 
دولت  در  بود.  مجاز  اسانس دار  توتون های  از 
بهداشت  وزارت  سیاست های  هم  باز  اما  دهم 
به ممنوع کردن قلیان معطوف بود تا جایی که 
رأی  با  قهوه خانه ها  از  قلیان  جمع آوری  وقتی 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شد، 
از  کشور  سنتی  قهوه خانه های  اتحادیه  رئیس 
تعطیلی قریب الوقوع این صنف خبر داد. عالیی 
 ۸۶ سال  در  قهوه خانه ها  تعطیلی  با  بود  گفته 
مشکالت  و  رفته  زیرزمین ها  به  مشتری ها 
نیز  اکنون  آوردند.هم  بوجود  را  زیادی  فراوان 
در  قلیان  مصرف  برای  خاصی  قانون  و  قاعده 
هر  و  ندارد  وجود  خصوصی  و  عمومی  اماکن 
نهادی ساز خویش را میزند و به نظر اینجانب با 

توجه به مضرات غیر قابل ذکر استعمال قلیان 
و استفاده از تنباکوهای موسوم به میوه ای که 
آمار، ارقام ، رنگ و مدلشان به بیش از هزاران 
و  سمی،مخدر  مواد  به  گاها  و  رسیده  نمونه 
مرگ  کدام  هر  و  شوند  می  آلوده  نیز  محرک 
آفرینی باالتری از مدل قبلی دارد میطلبد که 
مواد  با  مبارزه  به همراه ستاد  بهداشت  وزارت 
تنظیم  را  ماده  این  مخدر الیحه ی ممنوعیت 
زیرا  کنند  اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم  و 
آن  مضرات  و  قلیان  مصرف  شدن  گیر  همه 
دختران  و  جوانان  خصوصا  ایرانیان  بین  در 
و  بیشتر شده  و صنعتی  مخدر سنتی  مواد  از 
با  و  راحتی  به  بتوانند  کنندگان  مصرف  نباید 
فراغ بال به این بالی خانمانسوز دسترسی پیدا 
کنند،ناگفته نماند بسیاری از افرادی که قلیان 
مصرف میکنند در پاسخ به خبرنگار ما قصد و 
به  قادر  برای کار خود  نداشته و  هدف خاصی 
بیان انگیزه نیستند و برخی آن را نوعی تفریح 
،برخی  دانسته  از منزل  بهانه خروج  و  گروهی 
نیز قلیان کشیدن را نوعی احساس بزرگی و به 

چشم آمدن میدانند و این امر ناشی از معضالت 
اساسی جامعه ما از قبیل بیکاری،فقر،باال رفتن 
سن ازدواج و نبودن اماکن تفریحی و سرگرمی 
مصرف  با  مبارزه جدی  دولت ضمن  که  است 
جدی  ممنوعیت  و  مخدر  مواد  سایر  و  قلیان 
راهکاری  فکر  در  باید  عرضه  و  فروش  برای 
اساسی و ریشه ای برای حل مشکالت جامعه 
و ایجاد اشتغال و کار برای جوانان و بخشیدن 
عصبی  و  پریشان  ایرانیان  به  نشاط  و  روحیه 
باشند که ادامه سونامی مصرف توتون و تنباکو 
میتواند در چند سال آینده ایران را به یکی از 

بیمارترین کشورهای جهان تبدیل کند.

در پی افزایش بی سابقه مصرف قلیان؛

 به دستگاه چاپ بنر و فلکس مجهز گردید        ) آماده عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی (
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دکتر امید ابدالی

لزوم مشارکت بخش 
خصوصی در تامین برق 

کشور
پشتیبانی  و  مجلس  امور  حقوقی،  معاون 
وزارت نیرو گفت: در آینده به ۲ هزار مگاوات 
داریم که حضور  نیاز  استان کرمان  در  برق 
نیاز  مورد  برق  تامین  برای  بخش خصوصی 

ضروری است.
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  کرمان،  استان  شمال  برق  نیروی 
بررسی مسائل برق و انرژی استان با حضور 
معاونین وزیر نیرو، اعضای کمیسیون انرژی 
شرکت  مدیران  و  کرمان  استاندار  مجلس، 
های توزیع برق استان در محل اتاق بازرگانی 
کرمان بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری 

شد.
 ۲9 روز  صبح  طبیب زاده  مهدی  سید 
انرژی  و  برق  مسائل  جلسه  در  خردادماه 
های  پیشران  از  یکی  را  انرژی  استان 
انرژی  کرد:  بیان  و  دانست  کشور  اقتصادی 
اما  باشد  کشور  توسعه  پیشران  می تواند 
بیشترین  که  هستیم  شاهد  دیگر  سوی  از 

اسراف را در این بخش از کشور داریم. 
طبیب زاده رقابت غیرمنصفانه بخش دولتی با 
بخش خصوصی را یکی از دغدغه های اصلی 
به  اگر  افزود:  و  بخش خصوصی عنوان کرد 
فکر نجات بخش خصوصی نباشید آنهایی که 
بسیار  آینده  در  فعالند  بخش  این  در  هنوز 
نزدیک اقتصاد کشور را ترک کرده و در جای 

دیگری سرمایه گذاری خواهند کرد.
اتاق  در  انرژی  اندیشکده  تشکیل  از  وی 

بازرگانی کرمان سخن به میان آورد و 
اظهار کرد: اندیشکده انرژی یک اتاق 
در  راهگشایی  برای  خوبی  بسیار  فکر 

راستای توسعه است.
عدم  از  انتقاد  با  نیز  کرمان  استاندار 
عنوان  کرمان  استان  یافتگی  توسعه 
کرمان  استان  آنکه  وجود  با  کرد: 
اما  دارد،  خوبی  بسیاری  ظرفیت های 
از  ها  شاخص  از  برخی  در  متاسفانه 
تر  عقب  و  تر  پایین  کشور  متوسط 
هستیم که باید نگاه ویژه ای از سوی 

مسئولین کشوری و حتی استانی به کرمان 
شود. 

پشتیبانی  و  مجلس  امور  حقوقی،  معاون 
هزار   ۲ به  آینده  در  گفت:  نیرو  وزارت 
مگاوات برق در استان کرمان نیاز داریم که 
بتوانیم  با حضور بخش خصوصی  امیدواریم 
تولید  را  از کشور  این بخش  نیاز  برق مورد 

کنیم.
که  مطلب  این  بیان  با  شعاع  انجم  دکتر   
استان کرمان ظرفیت توسعه در بخش های 
مختلف از جمله انرژی را دارد، گفت ۲ هزار 
و ۲۰۰ مگاوات برق و بیش از ۶ میلیارد متر 
استان کرمان مصرف  در  مکعب ساالنه آب 

می شود که رقم باالیی است.
توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
این  در  کرمان  استان  شمال  برق  نیروی 
در  شده  انجام  مطالعات  به  اشاره  با  جلسه 
زمینه بازار تعادل ظرفیت بار عنوان کرد: بر 
اساس این نتایج کمبود قطعی منابع انرژی و 

کمبود قطعی پیک بار را داریم.
مصرف  های  برنامه  ایجاد  ضرورت  به  وی 

بهره  افزایش  و  پایدار  سازی  فرهنگ  چون 
پرداخت  بهینه سازی مدیریت مصرف  وری 
انرژی مصرف  می تواند  نیرو  وزارت  افزود؛  و 
آنها  برای  انرژی  که  مشترکینی  از  را  نشده 
با  و  نماید  خریداری  هست  تر  اهمیت  کم 
سیستم های هوشمندی که راه اندازی شده 
می توان بار را به صورت لحظه ای پایش کرد 
و مولدهای دیزلی که ظرفیت موجود هستند 
به شبکه  را  انرژی  خاموشی  و  روشن شوند 

تزریق کنند.
مهندس عبدالهی مدیر دفتر مدیریت مصرف 
استان  شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
جهت  در   پویان  انرژی  طرح  به  کرمان 
فرهنگ سازی مدیریت مصرف اشاره داشت 
و افزود: این طرح با مشارکت دانش آموزان 
سازی  بهینه  راستای  در  دبیرستان  مقطع 
مصرف آب، انرژی و حفاظت محیط زیست 

راه اندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه سه سال از برگزاری این 
طرح در شرکت توزیع برق شمال می گذرد 
به  آموز  دانش  ساعت  نفر  هزار   ۳9۷ افزود: 

نفر  هزار   ۷۰۵ و  مستقیم  طور 
غیر  طور  به  آموز  دانش  ساعت 
آموزش  طرح  این  در  مستقیم 

دیده اند.
نفر ساعت  و ۸۰۰  از ۳ هزار  وی 
هزار   9۵ و   معلمین   به  آموزش 
ها  خانواده  به  آموزش  ساعت  نفر 
در این طرح اشاره کرد و گفت: در 
طول سه سال بیش از یک میلیون 
آموزش  ساعت  نفر  هزار   ۲۰۰ و 
منطقه  مردم  به  مصرف  مدیریت 

داده شده است.
توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
نیروی برق شمال استان کرمان تصریح کرد: 
دارند  بسیار جالبی  ایده های  آموزان  دانش 
راستای  در  ها  پتانسیل  این  از  می توان  و 
با  و  بهره گرفت  انرژی  بهینه سازی مصرف 
به  کشوری  صورت  به  طرح  این  اندازی  راه 

نتایج خوبی در این زمینه رسید.
همچنین در این نشست چالش های بخش 
خصوصی نیز مطرح و تصمیم هایی برای رفع 

این مشکالت گرفته شد.
مدیرعامل  زاده  متولی  مهندس  آخر  در 
و  انرژی  کمیسیون  اعضای  توانیر،  شرکت 
که  پویان  انرژی  غرفه  از  نیرو  وزیر  مقامات 
شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  توسط 
برپا  بازرگانی  اتاق  سالن  در  کرمان  استان 
شده بود بازدید نمودند و همچنین از کتاب 
تاریخ صنعت برق کرمان که به همت شرکت 
کرمان  استان  شمال  برق  نیروی  توزیع 
دایمی  نمایشگاه  محل  در  بود  شده  تدوین 
سیر تحول صنعت برق کرمان رونمایی شد.

پیام تبریک فرماندار بم به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه 
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گرانقدرشان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

هادی شهسوار پور   -  فرماندار شهرستان بم
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با نگاهی به سیر تحوالت مدیریت روستایی در ایران 
در سالهای قبل و بعد از انقالب در اغلب مواقع شاهد 
بودیم.لذا  کشور  در  روستایی  مدیریت  خالء  و  ضعف 
تشکیل شوراهای اسالمی روستا و پس از آن تأسیس 
نظام  در  سازمان  جدیدترین  عنوان  به  ها  دهیاری 
را  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  روستایی  مدیریت 
بیشتر  به سوی جلب مشارکت  مثبتی  گام  توان  می 
روستائیان در مدیریت و توسعه روستایی تلقی کرد. 
مدیریت محلی نوین روستایی یعنی دهیاری ها تحت 
روستا  اهالی  نمایندگان  مستقیم  مردمی  نظارت 
دولت  سیاستگذاری  و  وکنترل  اسالمی(  )شوراهای 
روستاهای کشور  در  ها(  فرمانداری  و  ها  )بخشداری 
ایفای نقش مدیریتی می نمایند که با عملکرد شایسته 
دهیاری ها می توان در جهت توسعه پایدار روستایی 

گام برداشت. 
امروزه نقش دهیاران در مدیریت نوین روستایی بسیار 
بااهمیت بوده و تشکیل شوراها و دهیاری ها در ایران 
اسالمی نشانه احترام و عزت بخشیدن به مردم است.

دهیاران موفق نیز باید با تعامل و همکاری با اعضای 
با  و  روستایی  جامعه  و  ریش سفیدان  روستا،  شورای 
استفاده از قابلیت های طبیعی و امکانات آب و خاک 
روستای  پایدار  توسعه  ابعاد  و  اهداف  چارچوب  در 

خویش حرکت می کنند.
یکی از مهمترین مشکالت امروز مهاجرت روستائیان و 
افزایش حاشیه نشینی در شهرهاست که تبعات منفی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد، بنابراین 
تالش دهیاران در رونق و توسعه روستاها می تواند از 

خالی شدن روستاها از سکنه جلوگیری کند.
مرکزی  بخش  آباد  علی  همانند  روستاها  برخی  در 
گرفته  انجام  خدمات  دلیل  به  جیرفت  شهرستان 
توسط دهیاری و توسعه شاخص های عمران و مدنیت 
با  و  گذاشته  فراتر  روستا  مرحله  از  را  پا  منطقه  این 
تبدیل شدن به شهر افق جدیدی برای اهالی گشوده 
تدبیر  دولت  کنار مساعدت های  در  ،بی گمان  است 
و امید برای ارتقای علی آباد، نقش دکتر علی نخعی 
دهیار این روستا و اعضای محترم شورا در تحقق این 
امر مهم غیر قابل کتمان است،ما نیز به همین دلیل 
ضمن حضور در شهر علی آباد و بازدید از پروژه ها و 
این  دهیار  نزدیک خدمت  از  موجود  های  زیرساخت 
روستا رسیدیم تا خدمات انجام گرفته در این مدت را 

به سمع و نظر خوانندگان برسانیم،
آنچه که در ادامه می آید بخشی از 
خدمات دهیاری در زمان تصدی 

دکتر نخعی است:
بنیاد  همکاری  با  روستا  معابر  آسفالت  و  ۱-بهسازی 
به  مرکزی  بخشداری  و  جیرفت  شهرستان  مسکن 
میزان۵۰ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و 
۲۵۰ میلیون تومان،خاطر نشان می شود مابقی معابر 
خاکی روستا از جمله کوچه های شهید میرانی،شهید 
زمانی،شهید ریگ آبادی،شهید قلندری،شهید محسن 
برای  پیگیری  دست  در  هم  خسروی  شهید  و  زاده 

بهسازی و آسفالت می باشند.
۲-نصب ۵ دستگاه ترانس برق برای رفع افت ولتاژ و 
کاهش ریسک جهت استفاده بهینه مشترکان خصوصا 

در فصل تابستان از نعمت برق
بهسازی  و  ،تعویض  آب  موتور  تعمیر  و  ۳-تجهیز 
آب  اداره  همکاری  با  روستا  آبرسانی  فرسوده  شبکه 
و فاضالب روستایی شهرستان جیرفت با اعتباری بالغ 
بر ۵۰۰ میلیون تومان،نظر به عمر ۳۵ ساله این شبکه 
این  معابر  و  ها  کوچه  در سطح  ها  لوله  ترکیدگی  و 
اقدام از ایجاد مشکل در آبرسانی به اهالی جلوگیری 

کرده است.
۴-تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی روستا با همکاری 
اداره ورزش و جوانان شهرستان در زمینی به مساحت 
استفاده  سالن مسقف جهت  دارای  مربع  متر   ۲۵۲۰
تحولی  که  روستا  ورزشکار  جوانان  خصوصا  اهالی 

عظیم در ورزش منطقه محسوب می شود
۵-تعمیر و تجهیز دو دستگاه از ماشین آالت دهیاری 
دستگاه  یک  و  مکانیکی  بیل  دستگاه  یک  شامل 
خودروی آتش نشانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون 

تومان
۶-روکش آسفالت معابر روستا به میزان ۶۴۰۰۰ متر 
از  بخشی  آباد  علی  روستای  اینکه  به  توجه  مربع،با 
این  باشد  می  عنبرآباد  به  جیرفت  مواصالتی  محور 
کسب  جهت  در  اهالی  رضایت  بر  عالوه  بهسازی 

رضایتمندی خودروهای عبوری نیز موثر است.
۷-احداث و تجهیز دو پارک محله عباس آباد روستا به 

مساحت ۳۶۶ متر مربع و شهید محسن زاده در ورودی 
روستا به مساحت ۳۳۳ متر مربع و نصب وسایل بازی 

کودکان در آنها با اعتبار ۶۰ میلیون تومان.
۸-آغاز و تکمیل فضای سبز روستا در حاشیه رودخانه 

فصلی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع 
تا  عنبرآباد  ورودی  از  کمربندی  اجرای  و  9-احداث 
ورودی شمس آباد به طول ۲۴۰۰۰ متر با هزینه کرد 
تومان،ضمنا  ۱۰۸۰۰۰۰۰۰میلیون  مبلغ  به  اول  فاز 
به ۶۸۴  برداری کامل  بهره  و  افتتاح  برای  پروژه  این 
از  آن  از  بخشی  باید  که  دارد  نیاز  اعتبار  میلیون 

اعتبارات دولتی تأمین گردد.
۱۰-پیگیری برای استقرار یک شعبه بانک و دستگاه 
خودپرداز)ATM( که علی الحساب با همکاری مدیریت 
تیرماه  در  خودپرداز  دستگاه  کشاورزی  بانک  محترم 
افتتاح  سال 9۶ نصب و هماهنگی و زیرساخت های 

شعبه بانک نیز فراهم گردیده است
۱۱-راه انداری و ساخت خانه بهداشت شماره ۳ روستا 
به متراژ ۸۵ متر مربع در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر 
مربع که زمین مربوطه توسط دهیاری تأمین و اهدا 

گردیده است
۱۲-رنگ آمیزی و تعویض سیستم آبیاری تحت فشار 

بولوار حضرت امام
مختلف  های  مناسبت  به  بنر  و  بیلبورد  ۱۳-نصب 

ملی،فرهنگی و مذهبی
در  همکاری  و  شهدا  معظم  خانواده  با  ۱۴-دیدار 

برگزاری یادواره شهدا
تنظیف  و  زباله  آوری  جمع  و  ها  کانال  ۱۵-الیروبی 

محیط روستا
۱۶-راه اندازی تیم فوتبال دهیاری جهت شرکت در 

مسابقات شهرستان جیرفت
۱۷-پیگیری واگذاری سند مالکیت با همکاری بنیاد 

مسکن و ثبت اسناد محله عباس آباد
و  ورزش  وزیر  حضور  برای  هماهنگی  و  ۱۸-رایزنی 

جوانان و استاندار کرمان جهت بازدید از روستا
 ۳ طول  به  روستا  اصلی  بولوار  آسفالت  ۱9-روکش 

کیلومتر و عرض ۱۲ متر
۲۰-زیرسازی کوچه ها و معابر به طول ۳۴۰۰۰ متر 

مربع
۲۱-جدول گذاری خیابان کشاورز به طول ۱۰۰۰ متر

۲۲-ایجاد چند دهنه پل به طول ۸۵ متر
رویکرد  با  فرهنگی  و  مذهبی  جلسات  ۲۳-برگزاری 

توسعه فرهنگ نماز خوانی
۲۴-اجرای طرح روشنایی معابر با اعتباری بالغ بر ۱۲ 

میلیون تومان
۲۵-تسطیح و ریگالژ ورودی و خروجی روستا که هم 

اکنون در حال اجراست
۲۶-جایابی و بستر سازی احداث دو میدان جدید در 

ورودی و خروجی روستا
و کوچه های  باند کندرو وسط روستا  ۲۷-لکه گیری 

روستا به مبلغ ۲۸ میلیون تومان
سطح  در  بهداشتی  سرویس  چشمه  سه  ۲۸-ساخت 

روستا
تبدیل  برای  الزم  مدارک  و  اسناد  آوری  ۲9-جمع 
فرمانداری  به  آنها  تحویل  و  شهر  به  روستا  وضعیت 

شهرستان جیرفت
از مردم نجیب و خونگرم علی  پایان دکتر نخعی  در 
آباد عمران و نمایندگان محترم آنها در شورای اسالمی 
درینی)ریاست  اسماعیل  آقایان  روستا 
اهلل  زاده،سیف  اکبری  شورا(،حمید 
محسن زاده،محمد قادری نسب و یاسر 
ساالر کریمی که با وحدت و انسجام مثال زدنی 
تحقق عمران و آبادانی روستا را فراهم نموده اند تشکر 
و  استانی  مسؤالن  همه  از  همچنین  نمود،وی  ویژه 
اند؛  داشته  همکاری  دهیاری  این  با  که  شهرستانی 
کرمان  محترم  استاندار  الخصوص:  علی 
جناب آقای دکتر فدایی، نماینده محترم 
کمالی  دکتر  عنبرآباد  و  جیرفت  مردم 
فعلی  و  سابق  محترم  فرمانداران  پور، 
روش  امینی  آقایان  جیرفت  شهرستان 
امور  محترم  وزیری،مدیرکل  عطاپور  و 
روستایی دکتر ایرانمنش و معاون ایشان 
آقای مهندس حمزه و بخشدار پرتالش و 
ساعی بخش مرکزی جیرفت آقای دکتر 

منصور نعمتی
 کمال تشکر و امتنان را بعمل آورد.

نقش کلیدی دهیـاری و دکتـر نخعی در گـذار 
علی آباد عمـران از روستا به شهـر

توجه توجه:همشهریان محترم جنوب استان 
کرمان،آیا می دانید با تنظیم درجه ترموستات کولر 

گازی خود از ۱۸ درجه به ۲۴ درجه،هم به دمای 
محیط مطبوع و معتدل تر دست پیدا خواهید کرد 
و هم تا ۲۵ درصد در مصرف برق شما صرفه جویی 

خواهد شد.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 

استان کرمان


