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یادداشت  مدیر مسئول روشنفکـری
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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

انتصاب دو معاون در استانداری 
کرمان

2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

توسعـه شهـری در 
عنبـرآباد امیـدوار 

کننده است
4

3

اسحاقی:

جنوب کرمان در هفدهمین دوره 
جشنواره فرهنگی هنری امام 

مهربانی ها خوش درخشید

حمایت تحقیرآمیز وزارت فرهنگ 
و ارشاد از مطبوعات

و  گری  مطالبه  برای  قدرتمند  ابزاری  و  دموکراسی  چهارم  رکن  عنوان  به  مطبوعات 
دیکتاتوری  به سمت  از سوق جوامع  جلوگیری 
آفرین  نقش  همواره  خویش  حیات  طول  در 
بوده اند و بر اساس وظیفه ذاتی و اصل وجودی 
خود بیان مشکالت و درد مردم را سرلوحه کار 
خویش قرار داده اند،اما رسانه ها در طول سده 
اخیر دچار تغییرات و تحوالت اساسی و بنیادین 
شده و از جریده های کاغذی ساده تا رسانه های 
اند،ولی  کرده  اندازی  پوست  مدرن  الکترونیکی 
به  یا  نوشتاری  های  رسانه  نقش  مدت  این  در 
عبارت عامیانه روزنامه ها هرگز کم رنگ و بی 
اهمیت نشده و دنیای مترقی خود را بی نیاز از 
آن نمیداند،اما متأسفانه رسانه های مکتوب در 

نبرد با رسانه های الکترونیکی و فضای مجازی از حیث هزینه ها و نیروی کار در حال 
شکست خوردن و از میدان به در شدن هستند،زیرا بارگزاری یک سایت یا کانال خبری 
در مقایسه با تولید رسانه چاپی همانند کشیدن نقاشی یک ابرسازه و بنا نهادن واقعی 

آن است.
این اوضاع نابسامان و شرایط وخیم در چند ماهه اخیر غیر قابل تحمل گردیده و آثار منفی 
آن به صورت تعطیلی نشریات،اخراج پرسنل،کاهش تیراژ،کم شدن صفحات نشریه،پایین 
آمدن کیفیت و حتی تغییر رنگ نشریات و بر هم خوردن نظم انتشار کامال قابل مشاهده 
به خصوص معاونت مطبوعاتی وزارت  ناحیه دولت و  از  با کمال تأسف  و  و لمس است 
توانمند  برای  نهاد متولی رسانه هیچ حرکت مثبتی  به عنوان  ارشاد اسالمی  و  فرهنگ 
سازی این قشر صورت نگرفته و با حیف و میل ارز دولتی اختصاص داده شده به واردات 
کاغذ،همچنان قیمت کاغذ،زینک و مرکب به صورت افسار گسیخته باال می رود،این در 
حالی است که علیرغم تأکید رهبر معظم انقالب در بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران مبنی بر حل مشکل کاغذ صنعت چاپ و نشر و تشکیل کارگروهی متشکل از وزرای 
ارشاد و صمت هیچ تغییر مثبتی در اقتصاد این قشر شکننده صورت نگرفته و با اختصاص 
صورت  به  هم  آن  و  نشریات  اکثر  کار  با  مرتبط  غیر  کیفیت  بی  کاغذ  ناچیزی  مقادیر 
گزینشی هیچ دردی از درد ما درمان نگردیده و تنها این سهمیه کاغذ و یارانه نقدی را که 
مبلغ ساالنه آن به اندازه هزینه یک روز چاپ می باشد توهین به اصحاب رسانه دانسته و 
با ادامه این روند به زودی شاهد تعطیلی فله ای و فراگیر مطبوعات مستقل خواهیم بود 
که نتیجه این امر به خاموشی فریاد تظلم خواهی مردم و محرومان خواهد انجامید،اما در 
این میان با کمال تعجب اهالی و اصحاب رسانه با قامت خمیده در زیر بار هزینه ها به هر 
مشکل و معضلی ورود کرده و صدای هر صنف و گروهی جز قشر خویش را منعکس می 
نمایند که این رفتار و سکوت همکاران غیر قابل پذیرش و توجیه می باشد،زیرا ما برای 
خدمت به جامعه و رصد و انعکاس مشکالت مردم ابتدا باید خویشتن را حفظ کنیم و گرنه 

با خاموشی چراغ این خانه دیگر کسی پیدا نمیشود که چراغی برای دیگران بیفروزد....
ادامه ص 2                                                               احسان احمدی

پلیس فتا:
 برای انتقال پول، عکس کارت بانکی 

را منتشر نکنید

2

با همدلی شورا و شهرداری؛

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 07 مرداد ماه ۱۳۹۸ جهت ارائه 
پیشنهاد کار و قیمت به امور مالی دهیاری ها واقع در بخشداری جبالبارز مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخه 0۸ مرداد ماه ۱۳۹۸ ساعت ۹ صبح می باشد

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

0۳۴۴۳۲7۵0۳۲-0۹۱۳۹۴0۳7۹۱

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 ۸7۵۴۵0۱۴7 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
آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

تجدید مزایده
3

در پی جا به جایی فرماندهی ارشد پلیس استان؛

جدال پول و اخالق در جامعه پزشکی

بی تعارف با سـردار ناظری
گزارش روشنفکری از هزینه های هنگفت درمان در مطب ها و کلینیک ها؛

2

نبود آب شرب 
در جنوب کرمان 
تبدیل به بحران 

شده است

دکتر حمزه :
کارفرمایان کرمانی 
700 میلیارد تومان 

بدهی معوقه به تأمین 
اجتماعی دارند که 
می توانند مشمول 

بخشودگی جرائم شوند 2

علی حسینی:

محمدرضا سعیدی -  شهردار جبالبارز

      موضوع مزایده            قیمت کارشناسی پایه                   مساحت

شهرداری جبالبارز به استناد مجوز شماره ۵۶ مورخه 22 تیرماه ۱۳۹۸ شورای محترم اسالمی شهر جبالبارز در 
نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهرک امام خمینی 
به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید،لذا شرکت کنندگان می توانند ضمن مراجعه حضوری به 
شهرداری و رویت نقشه و قیمت پایه قطعات با توجه به شرایط ذیل در وقت مقرر، پیشنهاد خود را به انضمام 
فیش واریزی سپرده به مبلغ ۵ درصد قیمت پیشنهادی به حساب  شماره 2۶۵۰۶۷۷۸۰ نزد بانک کشاورزی به 
نام شهرداری جبالبارز در پاکت درب بسته و الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۵ مرداد ماه 

۱۳۹۸ به حراست شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند.
شرایط مزایده:

۱-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2-کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.

۳-به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی ، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
۴-برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی شهرداری جهت پرداخت بهای زمین به صورت نقد 

به شهرداری مراجعه در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده  به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۵-بهای زمین های فوق به صورت نقدی وصول می گردد.

۶-سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط و نفرات بعد جایگزین خواهد شد.
۷-جهت پرداخت سپرده  شرکت در مزایده حتما می بایست فیش مخصوص شهرداری از واحد درآمد شهرداری اخذ گردد.

۸-پاکت ها در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری بازگشایی می شود.

قطعه شماره ۱۱0

قطعه شماره۱۶۳

قطعه شماره۱۶7

قطعه شماره ۱۶۸

قطعه شماره ۱۶۹

قطعه شماره ۱0۸

قطعه شماره ۱۴۸

قطعه شماره ۱۴۹

۱۹0,000,000  ریال 

۱۹0,000,000  ریال

۱۹0,000,000  ریال

۱۹0,000,000  ریال

۱۹0,000,000  ریال

۲00,000,000  ریال

۲00,000,000  ریال

۲00,000,000  ریال

۲۵0 متر مربع

۲۵0 متر مربع

۲۵0 متر مربع

۲۵0 متر مربع

۲۵0 متر مربع

۲۵0 متر مربع

۲۵0 متر مربع

۲۵0 متر مربع
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

نبود  مجلس  در  کهنوج  مردم  نماینده 
را  کرمان  استان  جنوب  در  شرب  آب 

به  تبدیل  که  دانست  حیاتی  موضوعی 
بحران شده است.

خانه   خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
علنی  نشست  در  حمزه   احمد  ملت، 
روز)یکشنبه، ۳۰ تیر ماه ( مجلس شورای 
ضمن  خود  شفاهی  تذکر  در  اسالمی 
پاسداران  سپاه  مقتدرانه  اقدام  از  تشکر 
نفتکش  توقیف  در  اسالمی  انقالب 
انگلیسی به حضور وزیر بهداشت، رئیس 
و  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
رئیس سازمان راهداری در جنوب کرمان 
مسئوالن  این  از  و  اشاره  گرما  فصل  در 

تشکر کرد.
رودبار  منوجان،  کهنوج،  مردم  نماینده 
مجلس  در  فاریاب  و  گنج  قلعه  جنوب، 

فصل  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
شروع  آینده  ماه  یک  تا  کار  و  کشت 
منطقه  در  بذر  کمبود  گفت:  می شود، 
بسیار مشهود بوده و قیمت ها سر به فلک 
ساماندهی  مسئله  این  باید  که  کشیده 

شود.
نیز  افزود: خرماکاران جنوب کرمان  وی 
خسارات زیادی متوجه شان شده که باید 
قیمت  تا  شود  رسیدگی  موضوع  این  به 

خرما تعدیل شود.
حمزه اضافه کرد: اسناد کشاورزی مردم 
آنها  به  بارها پیگیری شده هنوز  نیز که 
بازنگشته و الزم است سازمان بازرسی و 
رسیدگی  موضوع  این  به  طبیعی  منابع 

کند و اسناد به مردم منتقل شود.

بهداشت  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
وزیر  به  خطاب  اسالمی  شورای  مجلس 
نیرو گفت: با وجود سفر شما به منطقه 
نبود  و  نشده  حل  آب  چاه های  مشکل 
سوخت برای چاه های آب، جنوب استان 
کرمان را با مشکل مواجه کرده است. آب 
شرب در جنوب کرمان تبدیل به بحران 

شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم خطاب 
از  پس  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر  به 
سفر شما به استان شاهد هیچ دستاوردی 
در منطقه نبودیم و طرح های نیمه تمام 
استان محروم کرمان  ورزشی در جنوب 

هیچ تغییر و پیشرفتی نداشته است.

دکتر حمزه:

نبود آب شرب در جنوب کرمان تبدیل به بحران شده است
اتهام  به  انگلیس  دریایی  نیروی  توسط  ایرانی  نفتکش  ۱-توقیف 
حمل نفت برای کشور سوریه و ادامه تحرکات دریایی بین ایران و 

کشورهای خارجی و توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران
2-انتشار تصاویری از میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در مرکز 

قلب تهران
۳-ابالغ حکم دادگاه بدوی محمدرضا خاتمی شامل دو سال حبس 
تعزیری و اعتراض ایشان به رأی صادره و تهیه دفاعیات و ارسال 

به سران سه قوه
تیرماه و عملیاتی شدن گام دوم کاهش  ۴-فرا رسیدن شانزدهم 
تعهدات برجامی ایران با آغاز فرآیند غنی سازی باالی ۳.۶۷ درصد

و  موافقان  اظهارات  و  گاندو  به پخش سریال  ها  واکنش  ۵-ادامه 
مخالفان این مجموعه پر حاشیه

۶-تصویب طرحی در ستاد نیروهای مسلح مبنی بر حذف اجبار 
کچل کردن سربازان وظیفه

۷-باخت تیم ملی والیبال ایران در مقابل لهستان و برزیل و وداع 
با جام قهرمانی

علیه  رضا  امام  حضرت  الحجج  ثامن  تولد  القعده  ذی  ۸-یازدهم 
السالم و برپایی جشن و سرور در سراسر کشور

دوران  در  قضائیه  قوه  ارشد  مدیران  از  طبری  اکبر  ۹-بازداشت 
هاشمی شاهرودی و آملی الریجانی به اتهام فساد مالی

۱۰-برگزاری جلسات علنی دادگاه محمدعلی نجفی شهردار سابق 
تهران به اتهام قتل همسر دوم خود میترا استاد

به  نماینده تربت جام خطاب  اعتراضی رحیمی  ۱۱-صحبت های 
کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس

ادامه یادداشت مدیر مسئول

اخبار کوتاه

ادامه از ص اول 
این عرصه  در  فعال  تفاوتی همکاران  بی  به  اعتراض شدید  لذا ضمن 
شما  فرد  فرد  و  یکایک  از  خودمان  شده  پایمال  حقوق  به  نسبت 
با تمامی توان مانع از آسیب جدی و جبران  بزرگواران تقاضا میشود 
ناپذیر به پیکره رسانه های مکتوب شوید و در حرکتی هماهنگ بهبود 

اوضاع را فریاد کنید.
احسان احمدی

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کرمان با تاکید بر ارتقای زیرساخت های 
نیازمند  گفت:  استان  در  گردشگری 
حوزه  در  مشخص  برنامه های  تدوین 

گردشگری هستیم. 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
موسوی  آیت اللهی  کرمان، سیدمصطفی 
گردشگری  کارگروه  دومین  در  امروز 
اینکه  بیان  با  جاری  سال  طی  استان 
امری مغفول مانده  ایران  گردشگری در 
سومین  گردشگری  کرد:  عنوان  است، 
استان  و  می رود  شمار  به  دنیا  صنعت 
کرمن نیز به رونق این صنعت نیاز دارد.

کرمان  استان  متعدد  ظرفیت های  وی 
در حوزه گردشگری را برشمرد و اظهار 
است  پاکی  صنعت  گردشگری  داشت: 
همراه  به  اشتغال خوبی  و  درآمدزایی  و 
دارد و امیدواریم با حضور آقای فعالی در 
مدیریت جدید اداره کل میراث فرهنگی 
و  حد  در  و  آن  رونق  شاهد  استان، 
اندازه ای که استان به آن نیاز دارد باشیم. 
صنعت  ظرفیت های  از  استفاده  موسوی 
راستای  در  را  جاده ای  و  ریلی  هوایی، 

مورد  استان  گردشگری  صنعت  توسعه 
تاکید قرار داد و رونق گردشگری را در 

کاهش بزه های اجتماعی موثر دانست.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
خانه  از  نماینده ای  عضویت  کرمان، 
کمیسیون  و  کارگروه  در  مطبوعات 

گردشگری استان را پیشنهاد داد.
واگذاری  لزوم  به  ادامه  در  موسوی 
تاریخی  بناهای  مرمت  و  احیا  طرح های 
گفت:  و  پرداخت  خصوصی  بخش  به 
و  دراستان  متعددی  تاریخی  بناهای 

شهر کرمان داریم که به نحوی فراموش 
شده اند و با احیای آنها می توان رونقی را 

در گردشگری استان ایجاد کرد.
پروژه های  از  برخی  در  بازنگری  وی 
خواستار  مانده اند،  معطل  که  را  میراثی 
بخش  توان  از  داشت:  بیان  و  شد 
بناهای  مرمت  و  احیا  در  خصوصی 

تاریخی کمک بگیریم.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کرمان، مجموعه های اقامتی و هتل ها را 
گردشگری  زیرساخت های  مهمترین  از 

برشمرد و گفت: با توجه به مصوبه دولت 
برای احداث هتل های ۴ و ۵ ستاره در 
سطح کشور، الزم است اداره کل میراث 
کرمان، نقاطی را که نیازمند فراهم شدن 
و  شناسایی  را  هستند  زیرساخت  این 
شهرسازی  و  راه  طریق  از  تا  کند  اعالم 

پیگیر آن باشیم.
مرمت  با  همواره  کرد:  تاکید  موسوی 
موافق  تاریخی  ابنیه  و  آثار  بهسازی  و 
وقتمان  بیشترین  نیز  تاکنون  و  بوده ایم 
را برای این کار گذاشته ایم و اکنون در 
ادامه  را  خود  حمایت های  زمینه  این 

می دهیم.
معاون عمرانی استاندار کرمان به وضعیت 
باغ تاریخی ساالر کالنتر نیز اشاره داشت 
قدمت  تاریخی  بنای  این  کرد:  عنوان  و 
حال  در  متاسفانه  اما  دارد،  ساله   ۱۴۰
برای  اینکه  جای  به  و  است  تخریب 
باشد،  داشته  درامدزایی  ما  گردشگری 

اکنون در آن سبزی کاری می شود.
زمان  باید در کوتاهترین  داد:  ادامه  وی 
این  به  اقدامات الزم جهت ورود  ممکن 

باغ به منظور احیای آن صورت گیرد.

معاون استاندار کرمان در کارگروه گردشگری تاکید کرد:

لزوم تدوین برنامه های مشخص در حوزه گردشگری استان

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان،  اسالمی جنوب  ارشاد  و  فرهنگ 
و  فرهنگ  کل  مدیر  اسحاقی  حسین 

ارشاد اسالمی جنوب کرمان، خبر داد:
دوره  هفدهمین  اختتامیه  مراسم  در   
جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام 
و  فرهنگ  اداره کل  از  السالم  علیه  رضا 
عنوان  به  کرمان  جنوب  اسالمی  ارشاد 
یکی از  سه استان برتر در برگزاری این 

جشنواره تجلیل شد.

اداره  حسین اسحاقی، خاطر نشان کرد: 
جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
تئاتر  ملی  جشنواره  دوره  اولین  کرمان 
خیابانی رضوی را باشکوه برگزار کرد و با 

استقبال پرشور مردم روبرو شد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
تیرماه   22 روز   افزود:  کرمان،  جنوب 
بین  دوره جشنواره  هفدهمین  اختتامیه 
علیه  رضا  امام  هنری  فرهنگی  المللی 
فرهنگ  محترم  وزیر  حضور  با  السالم 

کمیسیون  رئیس  اسالمی،  ارشاد  و 
و  خراسان  استاندار  مجلس،  فرهنگی 
سایر مسئوالن کشوری در مشهد برگزار 

گردید.
می  تالش  شااهلل  ان  داشت:  ابراز  وی، 
شود امسال برنامه های جشنواره رضوی 
کرمان  جنوب  در  گذشته  از  تر  باشکوه 

برگزار شود.

اسحاقی:
جنوب کرمان در هفدهمین دوره جشنواره فرهنگی هنری امام مهربانی ها خوش درخشید

جنوب  طبیعت  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
مشترک  همکاری  نامه  تفاهم  کرمان؛ 
میان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
جیرفت در راستای توسعه زراعت چوب با 
و  چوب ده  و  سریع رشد  های  گونه  کشت 
استفاده بهتر از ظرفیت ها و پتانسیل های 
موجود دارای منبع آبی مشخص، به امضا 

رسید. 
طبیعی  منابع  مدیرکل  کردستانی  دکتر 
مصاحبه  در  کرمان  جنوب  آبخیزداری  و 
کرمان  جنوب  طبیعت  پیام  خبرنگار  با 
مقام  فرمایشات  تحقق  راستای  در  گفت: 
سال  در  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم 
اقتصاد  های  سیاست  اجرای  تولید،  رونق 
در  شده  بینی  پیش  اهداف  و  مقاومتی 
حفاظت  همچنین  و  توسعه  ششم  برنامه 
نامه  تفاهم  طبیعی  منابع  های  عرصه  از 
با موضوع زراعت چوب  همکاری مشترک 
در طرح های احرار و با منبع آبی مشخص 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  بین  ما  فی 
آزاد  دانشگاه  و  کرمان  جنوب  آبخیزداری 

اسالمی واحد جیرفت منعقد گردید. 

این  انعقاد  از  هدف  افزود:  ادامه  در  وی 
آب  منابع  از  بهینه  استفاده  نامه  تفاهم 
هدف  با  ارزی  جویی  صرفه  خاک،  و 
فشار  کاستن  چوب،  واردات  از  جلوگیری 
به  کمک  جنگلی،  طبیعی  های  عرصه  بر 
حفاظت  پایدار از منابع جنگل های کشور، 
چوب  دستی  پایین  صنایع  نیاز  تامین 
توسط کشاورزان و ایجاد اشتغال می باشد. 
تشریح  ضمن  پایان  در  کردستانی  دکتر 
اداره  این  کرد:  بیان  تفاهم،  مورد  موضوع 
کل آمادگی الزم در خصوص تأمین نهال 
چوب  زراعت  طرح  اجرای  جهت  رایگان 

برای کلیه متقاضیان را دارا می باشد. 
دکتر اسالمی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
دکتر  به  مقدم  خیر  ضمن  جیرفت  واحد 

مذکور  طرح  از  همراهان،  و  کردستانی 
این  که  نمودند  بیان  و  نموده  استقبال 
همکاری  گونه  هر  آماده  دانشگاهی  واحد 
در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه مذکور 
می باشد و در این راستا از تمامی ظرفیت 
ها و پتانسیل های موجود استفاده خواهد 

نمود.
در این نشست مهندس قادری معاون فنی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
فرماندهی  امیرافضلی  سرهنگ  کرمان، 
یگان حفاظت اداره کل، مهندس فرامرزپور 
و  کل  اداره  عمومی  روابط  اداره  رئیس 
ترویج  آموزش،  کارشناس  مهندس سیفی 
دکتر  کل،  اداره  مردمی  های  مشارکت  و 

کردستانی را همراهی نمودند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان اداره کل منابع طبیعی 
جنوب کرمان و دانشگاه آزاد جیرفت 

کرمان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه 
اجتماعی  تامین  هفته  گرامیداشت  ضمن 
افزود: این سازمان بزرگترین سازمان بیمه 
ای کشور است که بیش از ۴2 میلیون نفر 
خود  پوشش  تحت  را  کشور  جمعیت  از 

دارد.
اینکه  بیان  با  محمدآبادی  حسینی  علی 
جمعیت  نفر  هزار   ۴۷۰ و  میلیون  یک 

ای  بیمه  پوشش  تحت  کرمان  استان 
تامین اجتماعی قرار دارد اظهار داشت: در 
درصدی   ۱2 رشد  استان  این  کارگاههای 
پوشش بیمه ای را نسبت به سال گذشته 

داشته ایم.
وی از وجود ۵۰ هزار کارگاه فعال در استان 
کرمان خبر داد و گفت: ۳2۰ هزار نفر بیمه 
شده اجباری، ۱۵۰ هزار بیمه شده توافقی 

و اختیاری در این استان وجود دارد.
کرمان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
هزار   2 گذشته  سال  طی  داشت:  بیان 
هزار   ۱۱۰ به  مستمری  تومان  میلیارد 
خانوار مستمربگیر در این استان پرداخت 
شده و در سال جاری نیز 2 هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان پرداخت می شود.
اجرای  اینکه  بیان  با  حسینی محمدآبادی 
طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان 
می شود  انجام  تولید  رونق  هدف  با 

های  سیاست  اجرای  در  کرد:  تصریح 
با  مساعدت  منظور  به  و  مقاومتی  اقتصاد 
کسب  فضای  بهبود  و  مدیون  کارفرمایان 
داخلی، طرح  تولیدات  از  و حمایت  کار  و 
بخشودگی جرائم حق بیمه کارفرمایان در 
 ۱۳ تا  و  آغاز  خرداد   ۱۳ از  کرمان  استان 

شهریور اجرایی می شود.
وی تصریح کرد: کارفرمایان کرمانی ۷۰۰ 
سازمان  به  معوقه  بدهی  تومان  میلیارد 
از  توانند  می  که  دارند  اجتماعی  تامین 

طرح بخشودگی جرائم استفاده کنند.
با  کرمان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
جرایم  دارای  که  کارفرمایانی  اینکه  بیان 
سال  اسفند   2۹ از  قبل  به  مربوط  بیمه 
۹۶ هستند با اثبات وقوع بحران در واحد 
از  تا ۱۳ شهریور  توانند  تولیدی خود می 
اجتماعی  تامین  بیمه  بخشودگی  فرصت 
از  بیش  تاکنون  گفت:  شوند  برخوردار 

پنجهزار کارگاه در سطح استان درخواست 
بخشودگی جرائم دارند.

ارائه  به  اشاره  با  محمدآبادی  حسینی 
خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی )طرح 
دکتر نوربخش( رفت و آمد بیمه شدگان را 
است  داده  کاهش  ای  بیمه  واحدهای  به 
نوع   ۳۰ گذشته  یکسال  طی  کرد:  بیان 
به  مراجعه  بدون  اجتماعی  تامین  خدمت 
لیست  هزار  و ۹۰۰  انجام می شود  شعب 
به صورت غیرحضوری از سوی کارفرمایان 
به تامین اجتماعی کرمان ارسال و از تردد 
غیرضرور  شهری  درون  سفر  هزار   ۹۰۰

جلوگیری شده است.
اصلی،  شعبه   2۶ وجود  به  اشاره  با  وی 
تامین  کارگزاری   ۱2 و  اقماری  شعبه   ۱۶
سازمان  گفت:  کرمان  استان  در  اجتماعی 
در  تاثیرگذاری  جایگاه  اجتماعی  تامین 

حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور دارد.

علی حسینی:
کارفرمایان کرمانی 700 میلیارد تومان بدهی معوقه به تأمین اجتماعی دارند که می توانند مشمول 

بخشودگی جرائم شوند

مهندس طاهری:
رشد بیش از ۲0 درصدی توسعه و 

بازسازی شبکه آبرسانی در استان کرمان
طی سه ماه نخست سال جاری میزان 
آبرسانی در  بازسازی شبکه  و  توسعه 
استان کرمان در مقایسه با مدت زمان 
درصد  از 2۰  بیش  قبل،  مشابه سال 

رشد داشته است.
مدیره  هیئت  رئیس  طاهری  محمد 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  و 
با هدف خدمات  استان کرمان گفت: 
رسانی هر چه بهتر به مشترکین طی 
از  بیش  جاری،  سال  نخست  ماه  سه 
۳۴ کیلومتر شبکه آبرسانی در شهرستان های مختلف استان توسعه 
یافت که این میزان در مقایسه با میزان توسعه شبکه آبرسانی در مدت 

زمان مشابه سال قبل، از رشد ۳۳ درصدی برخوردار بوده است.
وی افزود: همچنین طی مدت زمان مذکور بیش از ۴۱ کیلومتر شبکه 
فرسوده آبرسانی در سطح استان اصالح و بازسازی شد که این میزان 
نیز در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته 
است و در مجموع میزان توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی استان در 

مقایسه با سال گذشته بیش از 2۰ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان در پایان اذعان داشت: روند اصالح 
و توسعه شبکه آبرسانی در دستور کار  قرار دارد  و امیدوار هستیم با 
استفاده از منابع داخلی و همچنین با تخصیص بموقع اعتبارات نسبت 
اقدام الزم  استان  توزیع در سطح  بازسازی شبکه  و  اجرای اصالح  به 

صورت گیرد.

قدردانی نماینده جامعه معلوالن از شهردار کرمان 
به جهت مناسب سازی نقاط مختلف شهر

اتمام عملیات مناسب سازی چهار پارک 
بزرگ شهر

ستاد مناسب سازی شهر کرمان 
با حضور  معلوالن  استفاده  جهت 
شهرداری،  مدیران  شهردار، 
اداره  و  معلوالن  جامعه  نماینده 
شهردار  دفتر  در  بهزیستی  کل 

کرمان برگزار شد.
به گزارش کرمان آنالین ، شهردار 
بیان  با  نشست  این  در  کرمان 
جامعه  از  بخشی  معلوالن  اینکه 
باید شهری مناسب  ما  هستند و 
معلوالن داشته باشیم، افزود: شهرداری ها به عنوان یکی از نهادهای 
اصلی و تاثیر گذار در این زمینه، نسبت به سایر ارگان ها نقش بیشتری 
دارند و تشکیل ستاد مناسب سازی شهر برای معلوالن در شهرداری 

کرمان به همین منظور بوده است.
سید مهران عالم زاده ادامه داد: تاکنون جلسات متعددی توسط این 
ستاد با مدیران مختلف شهرداری برگزار شده و خوشبختانه مصوبات و 

اقدامات خوبی در پی داشته است.
 وی اضافه کرد: بخشی از اهداف شهرداری برای مناسب سازی محیط 
شهری در سال گذشته محقق شده و امیدواریم با پیگیری ستاد و با 
در حوزه ی شهری  قشر  این  مطالبات  معلوالن،  امور  مشاور  همکاری 

پیگیری و تا جای ممکن خواسته های آنان محقق شود.
وی ادامه داد: در این راستا مقرر شد در هر منطقه، یک بوستان ویژۀ 
معلوالن مناسب سازی و تجهیزات مورد نیاز معلوالن در این بوستان ها 
نصب شود که خوشبختانه به همت شهرداران مناطق پارک های شورا، 
مادر، شهید مطهری و پدر به ترتیب در چهار منطقه شهری مناسب 

سازی شده اند.
عالم زاده به نصب عالئم و تابلوهای ویژۀ معلوالن در نقاط مختلف شهر 
و توجه جدی به حمل و نقل عمومی ویژۀ معلوالن اشاره کرد و گفت: 
دو اتوبوس ویژه معلوالن مناسب سازی شده است که به زودی نماینده 
ای در سازمان حمل و نقل بار و مسافر مشخص و کلیه سفرهای درون 

شهری معلوالن را هماهنگ می کند.
شهردار کرمان هم چنین تأکید کرد: ورودی ساختمان شهرداری مرکز 
و شهرداری های مناطق نیز مناسب سازی شده است و عملیات نصب 

آسانسور در ساختمان فعلی شهرداری مرکز نیز در حال انجام است.

جلسه بررسی پرونده های الکترونیک سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد 

دانشگاه  رئیس  مکارم  دکتر  حضور  با 
ساالری  دکتر  جیرفت،  پزشکی  علوم 
بیمه  رئیس  درمان،  معاون  مقدم 
سالمت جیرفت، روسای بیمارستان ها،  
تعدادی از مدیران و کارشناسان جلسه 
سالمت  الکترونیک  پرونده  بررسی 
برگزار  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه 

شد .
دکتر مکارم در این جلسه اظهار داشت: 
دولت الکترونیک راهی است که بسیاری از هزینه های اضافی را کاهش 
اولویتهای دکتر نمکی سرپرست محترم وزارت پرونده  از  می دهد، یکی 

های الکترونیک است که از سال گذشته در دانشگاه ها آغاز شده است .

پلیس فتا:
 برای انتقال پول، عکس کارت بانکی را منتشر 

نکنید
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ: برای انتقال پول فقط داشتن شماره کارت 
کفایت می کند و نیازی به داشتن cvv2 و تاریخ انقضا نیست؛ پس الزم 
نیست که عکس کارت بانکی خود را به بهانه واریز پول در اختیار دیگران 
قرار دهیم.  در هر کارت بانکی ۵ پارامتر وجود دارد، که ۴ پارامتر در روی 
کارت نقش بسته و فقط یک پارامتر که رمز دوم است باقی می ماند که 
چرخه دسترسی کامل شود و دست کالهبرداران برای خالی کردن حساب 

باز شود.

برگزاری مراسم استقبال از ورزشکاران مدال 
آور رشته کاراته در عنبرآباد

فرمانداری  سرپرست  رئیسی  محمود  مردم،  حضور  با  یکشنبه  روز  عصر 
نیروی  مرکزی،جانشین  فرمانداری،بخشدار  سیاسی  عنبرآباد،معاون 
هیئت  ،رئیس  وجوانان  ورزش  اداره  بهزیستی،رئیس  انتظامی،رئیس 
آور  مدال  ورزشکاران  از  استقبال  مراسم  ورزشکاران  و  فوتبال،مسئولین 
کاراته که در مسابقات قهرمانی کشور در  تبریز خوش درخشیدند در محل 

میدان کمیته امداد عنبرآباد برگزار شد.
کاراته کاران عنبرآبادی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور در تبریز موفق 

به کسب عناوین متعدد ومدال های رنگارنگ شدند.
گفتنی است فرماندار عنبرآباد با اهدا لوح از مربیان و ورزشکاران  مدال 

آور تجلیل به عمل آمد.

انتصاب دو معاون در استانداری کرمان
سمت  به  را  دهقان  محمدعلی  دکتر  احکامی  صدور  با  استاندارکرمان، 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی  و آقای محمدرضا وفایی را به 
سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان منصوب 
معاونت  تفکیک  و  کشور  وزارت  ابالغیه  به  باعنایت  انتصابات  این  نمود. 
معاونت  به 2  استانداری کرمان  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 

مستقل انجام شد.

کسب رتبه دوم شرکت گاز استان کرمان در 
پنجمین دوره ارزیابی سالمت نظام اداری

در  شرکت  این  دوم  رتبه  کسب  از  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
استانی کشور خبر  گاز  بین شرکت های  اداری در  نظام  ارزیابی سالمت 
فالح  مهندس  کرمان  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  داد. 
برگزاری  راستای  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن 
پنجمین دوره سنجش سالمت اداری از دی ماه سال ۹۷ اقدام به ارزیابی و 
رتبه بندی شرکت های گاز استانی بر اساس مدارک و مستندات ارسالی در 
شاخص های آموزش، قانون گرایی، شفافیت، پاسخگویی، شایسته ساالری، 
انضباط اداری و مالی، الگوی مصرف و بهره وری، استقرار و توسعه سامانه 
های الکترونیک و فن آوری های نوین و نظارت و کنترل داخلی نمود و بر 
نهایی منتشر شده، شرکت گاز استان کرمان موفق شد در  نتایج  اساس 
میان ۳۱شرکت گاز استانی با ارتقاء شانزده رتبه نسبت به سال گذشته 
رتبه دوم این دوره را از آن خود نماید. ایشان با اشاره به نقش مؤثر سالمت 
ارتقای  بهبود مستمر عملکرد سازمان گفت:  بهره وری و  اداری در  نظام 
یکایک شاخص ها در اولویت های برنامه ریزی و اقدامات شرکت گاز استان 

قرار گرفته است

سخنگوی شورای نگهبان: 
شورای نگهبان مصلحت سنجی ندارد و نسبت به تمامی تصمیمات حجت 
شرعی و قانونی را رعایت می کند، برابری دیه زن و مرد ایرادات شرعی و 
مالی دارد، طرح تابعیت فرزندی با مادر ایرانی مشکالت امنیتی و اجرایی 

دارد

۱۲۵ هزار خودرو با رانت یک خانواده وارد 
کشور شد

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس: ۱2۵ هزار خودرو با 
رانت یک خانواده وارد شده است؛تمامی این خودروها با اظهارنامه جعلی 

وارد شده که تمامی خودروها قاچاق محسوب می شود.
این کار   ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است؛ 
توسط یکی از معاونین وزارت صمت و تیمی متعلق به وی صورت گرفته 
است دستگاه قضایی در حال بررسی بیشتر این پرونده است ضمن اینکه 
این معاون وزارت صمت در حال رفت و آمد به دستگاه قضایی و توضیحات 

در این خصوص است و تفهیم اتهام هم شده است.

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان و کمیته 
امداد امام خمینی با حکم رهبر انقالب

رهبر انقالب در احکام جداگانه ای آقای مهندس پرویز فتاح را به ریاست 
بنیاد مستضعفان و آقای مرتضی بختیاری را به ریاست کمیته امداد امام 

خمینی منصوب کردند.

رئیس حوزه قضائی فاریاب خبر داد:

با تضییع کنندگان حقوق بیت المال برخورد 
جدی و قاطع می شود

 از ۷۰هکتار اراضی دولتی رفع تصرف شد .  رئیس حوزه قضائی شهرستان 
فاریاب گفت:طی یک سال گذشته از ۷۰هکتار از اراضی ملی در شهرستان 
فاریاب  رفع تصرف شده است . علیرضا ساالری در جلسه شورای حفظ 
حقوق بیت المال این شهرستان که با حضور ،فرماندار و جمعی از روسای 
گردید،اظهار  برگزار  فاریاب  عمومی  دادگاه  ساختمان  محل  در  ادارات 
داشت:در رابطه با حریم و بستر رودخانه ها چندین پرونده در این حوزه 

قضائی برای متخلفین تشکیل شده است
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در پی جا به جایی فرماندهی ارشد پلیس استان؛ 

شعرا در طول تاریخ بزرگترین و تاثیرگذارترین 
گفته  طبق  و  بوده  خویش  عصر  های  انسان 
عصر  پیامبران  شاعران  ما  بزرگان  از  یکی 
خویش اند،بی شک پس از قران کریم و کتب 
چون  بزرگانی  اشعار  های  دیوان  مذهبی، 
منابع  جزو  حافظ  و  فردوسی،سعدی،مولوی 
راهگشا و راهنمای زندگی بشر محسوب می 
شوند و عمل نکردن به این گنجینه های پر 
معنا آدمی را از صراط راست منحرف کرده و 

آلوده به هزاران منکر می کند.
بیت  این شاه  و سطحی شاید  نگاه ساده  در 
حضرت سعدی که می فرماید: "بنی آدم اعضای 
یک دیگرند    که در آفرینش ز یک گوهرند" 
مهم به نظر نرسد، اما اگر همه انسان ها تنها 
به این فرموده حضرت سعدی عمل می کردند 
در جوامع کوچکترین معضلی وجود نداشت و 
جای  گروگانگیری  و  نزاع،قتل،ارعاب،سرقت 
خود را به لبخند،محبت،بوسه،عشق و عاطفه 
می سپردند و درب تمامی کالنتری ها،دادگاه 
ها و زندان ها بسته می شد.اما عده ای از روی 
که  نخواستند  هرگز  عمد  روی  از  یا  و  جهل 

به این چراغ های هدایت اقتدا کنند و روی 
بعضی  متأسفانه  و  برگرداندند  راست  راه  از 
از آنها غیر قابل هدایت و ارشاد بوده و تنها 
قوه قهریه و اقتدار سیستم امنیتی می تواند 
آنها را از ادامه کجروی ها باز دارد،شوربختانه 
جمله  از  عمده  دالیل  به  کرمان  استان 
گستردگی  و  جغرافیایی،خشکسالی  موقعیت 
است  امنیتی  عدیده  مشکالت  درگیر  زیاد 
فراوان پلیس،سیستم قضایی  که تالش های 
نتوانسته  هم  امنیتی  های  دستگاه  سایر  و 
کند،  برقرار  استان  این  در  را  پایدار  امنیت 
مواد  گسترده  قاچاق  به:  توان  می  که 
سیستماتیک  گروگانگیری،قاچاق  مخدر، 
امنیتی  و  ترافیکی  های  سوخت،نابسامانی 
اتباع غیر مجاز،افزایش  ناشی از جا به جایی 
سرقت های خرد به ویژه سرقت داخل خودرو 
و  خودرو،افزایش  و  سیکلت  موتور  ،سرقت 

تکرار آمار قتل خصوصا در بعضی شهرستان 
ها،نزاع های بی شمار خیابانی،تیراندازی های 
کرد  اشاره  دیگر  ناهنجاری  صدها  و  ایذایی 
در  استان  امنیتی  سیستم  رویکرد  تغییر  که 
این شرایط خصوصا در بکارگیری فرماندهان 
انتظامی غیر بومی و مقتدر در شهرستان ها 
تمام  باید  پلیس  و  نظر می رسد  به  ضروری 
برقراری  برای  را  خود  ظرفیت  و  پتانسیل 
امنیت بکار گیرد و دستگاه قضایی استان نیز 
باید دست ضابطین را برای برخورد با مظاهر 
اقدامات  بگذارد،از دیگر  باز  امنی  نا  و عوامل 
مفید و کارآمد تقویت یگان ها و دسته های 
ظرفیت  از  جستن  کمک  و  پلیس  عملیاتی 
مناطق  در  خصوصا  پاسداران  سپاه  باالی 
مرزی و دور افتاده استان است که در صورت 
عدم قاطعیت و بهره نجستن از ظرفیت های 
بیشمار نیروهای امنیتی و کمک های حساس 

مردمی، کنترل برخی ناهنجاری ها در آینده 
دشوار و هزینه بر است،

جنوب  امنیت  به ویژه  و  استان  امنیت  پس 
و  کلی  بازنگری  یک  نیازمند  آن  شرق  و 
ناامنی  که  بگذاریم  نباید  و  است  کارشناسی 
معضالت  سایر  و  فقر،خشکسالی،بیکاری  بر 
استان  جنوب  در  خصوصا  مردم  مشکالت  و 

اضافه شود.
به  جدی  توصیه  چند  ذکر  پایان  در  لذا 
سردار  جناب  استان  انتظامی  فرماندهی 
را  استان  پلیس  سکان  تازگی  به  که  ناظری 
که  شناختی  به  نظر  و  اند  گرفته  دست  در 
می  جدی  و  مقتدر  بسیار  داریم  ایشان  از 

باشند،ضروری و الزم است:
که  سوخت  قاچاقچیان  با  شدید  ۱-برخورد 
عالوه بر ضربه به اقتصاد بیمار کشور ساالنه 
می  رقم  نیز  مرگبار  ای  جاده  سوانح  صدها 

زنند
قاچاقچیان  با  آمیز  قهر  و  جدی  2-برخورد 
امنیت  نقض  ضمن  که  افغانی(  انسان)اتباع 
به حریم مرزهای میهن  ملی کشور و تجاوز 
بیشماری  مرگبار  حوادث  و  تصادفات  عامل 

نیز می باشند.
یافته  سازمان  باندهای  شناسایی  و  ۳-رصد 
از  با استفاده  انتقال و قاچاق مواد مخدر که 
فقر و غفلت برخی افراد خصوصا جوان های 

آنها، ساالنه صدها  کارگیری  به  و  تجربه  بی 
و  نموده  عدیده  مشکالت  دچار  را  خانواده 
و  هویت  که  میکنند  فعالیت  پروا  بی  چنان 
نیز  بازار  و  مردم کوچه  بر  آنها  مالی  گردش 

آشکار است.
و  مأموران  با  جدی  برخورد  و  -شناسایی 
که  انتظامی  نیروی  بدنه  در  متخلف  پرسنل 
ضمن خیانت به لباس مقدس ناجا، به اعتبار 

پلیس نیز لطمه وارد می کنند.

جـدال پـول و اخـالق در جـامعه پزشـکی

بی تعـارف با سـردار ناظـری

های  خانواده  اصلی  های  دغدغه  از  یکی 
در  آنها  موفقیت  و  فرزندان  تحصیل  ایرانی 
علیرغم  میان  این  است،در  سراسری  کنکور 
خصوصا  مختلف  های  رشته  به  کشور  نیاز 
در حوزه فنی و مهندسی،بیشترین جذابیت 
برای خانواده ها پذیرفته شدن فرزندانشان در 
رشته پزشکی است و تقریبا به نوعی رقابت 
یا چشم هم چشمی بدل گردیده،اما به باور  
پذیرفته  اکثریت  هدف  فن،  اهل  از  بسیاری 
شدگان در این رشته نه عشق و عالقه بلکه 
مسائل اقتصادی است ،اما انگیزه حکیم های 
دوران گذشته با این نسل از جامعه پزشکی 
آنها  هدف  گمان  بی  و  بوده  متفاوت  کامال 
زدودن غبار غم از چهره دردمندان بود و بس.

برخی  مهری  بی  از  بارها  گذشته  دهه  در 
پزشکان آزرده خاطر شدیم و قلم به اعتراض 
خوبان  از  بسیاری  حرمت  به  برداشتیم،اما 
اینکه یک شب  تا  این صنف منصرف شدیم 
رسانه ملی ما که نمره قابل قبولی هم به او 
نمی دهم، گزارشی از پزشک خیری در میبد 
یزد پخش کرد که  گویی برای بسیاری از ما 
عجیب و غریب بود، دکتر آقایی که در خانه 
پدری خویش و با جسمی نحیف و روحی به 
وسعت اقیانوس ها مشغول طبابت است تنها 
تومان   ۵۰۰ خویش  بیماران  از  ویزیت  برای 
دریافت میکند و در این سن ماشین سواری 
است،دکتر  پایین  پژو ۴۰۵ مدل  ایشان یک 

آقایی در این باره به سیمای یزد گفت: بیشتر 
بیمارانی که مراجعه می کنند توان پرداخت 
ویزیت را ندارند و من با دریافت ۵۰۰ تومان 
معاینه  را  آنها  کرامت  بهانه حفظ  به  آن هم 

می کنم . 
داشت:  اظهار  میبدی  بازنشسته  پزشک  این 
را  خود  داروی  خرید  توان  که  هم  بیمارانی 
پرداخت  خودم  را  آنها  داروی  هزینه  ندارند 

می کنم.
بسیار جای خرسندی و شادمانی دارد که هنوز 
افرادی وجود دارند که به سوگندنامه بقراط 
عمل میکنند و این بند را که می گوید"با هیچ 
بیماری ناعادالنه رفتار نشود و از هیچ بیماری 
سوءاستفاده نشود" را ارج می نهند،اما دریای 
و  ها  مطب  برخی  به  پا  که  آنجاست  درد 
کلینیک ها خصوصا در برخی رشته  ها همانند 
داندان،پوست،جراحی و...می گذاری،انگار که 
جهان به آخر رسیده و هر آنچه که هست و 
که  خدمتی  بدهی،گاهی  باید  توست  نیست 
صد  چند  ای  تعرفه  رسد  نمی  ای  دقیقه  به 
کارگران  که  صورتی  در  دارد،  تومانی  هزار 
ما هشت ساعت زیر آفتاب برای هفتاد هزار 
تومان بیل می زنند،برخی هیچ بیمه ای نمی 
مالیات  از پرداخت  فرار  برای  پذیرند و حتی 
هزار  اگر  و  ندارند  هم  خوان  کارت  دستگاه 
تومان از پول بیماری کسر باشد او را ویزیت 
نمی کنند.و نیز تعدادی از جراحان هزینه ای 

مازاد  )زیرمیزی(درخواست میکنند.
بی گمان کسی منکر زحماتی که پزشکان برای 
رسیدن به این جایگاه کشیده اند، نیست اما 
در این میان اخالق،انسانیت،نوعدستی،انصاف 

و وجدان چه جایگاهی دارد؟
نقش  شد  ذکر  انچه  همه  بر  عالوه  البته 
واحدهای نظارتی و اشنایی  شهروندان با حق 
مشکالت  بار  از  تا حدودی  میتواند  نیز  خود 

بکاهد
در این گزارش برانیم تا پای درد و دل برخی 

از بیماران بنشینم:

****
ح ش

بیماران  از  یکی  در  فرزندم  که   ۹۴ سال 
خصوصی کرمان به دنیا امد در بیمارستان به 
بهانه های واهی به هزینه ها افزوده میشد و 
زمانی که برای فرزند نوزادم مشکلی پیش امد 
درخواست  من  از  نوزادان  متخصص  پزشک 
کرد که به مطب شخصی ایشان برویم با این 
حال هزینه های بیمارستان برای یک زایمان 
چیزی حدود ۷ ملیون تومان شد که البته با 
شکایت ما مبلغ چهار میلیون عودت داده شد

****
ه الف 

به  دندان  ترمیم  برای  پیش  سال  دو  حدود 
 ۴۰۰ مبلغ  که  نمودم  مراجعه  دندانپزشک 
مبلغ  وقتی  نمود  دریافت  من  از  تومان  هزار 
ها جویا شدم  دیگر مطب  از  را  این خدمات 
برایم محرز شد که این هزینه بسیار باال است 
نظام  سازمان  به  جانب  این  شکایت  با  لذا 
 2۰۰ مبلغ  و  محکوم  مذبور  پزشک  پزشکی 

هزارتومان برگردانده شد
****

س س
به سرطان  برادرم که  برای درمان  زمانی که 
نیاز  جراحی  عمل  به  و  بود  مبتال  پروستات 
شهر  معروف  پزشکان  از  یکی  به  داشت 
مراجعه کردم و با توضیح شرایط درخواست 
با  متاسفانه  که  داشتم  دستمزد  تخفیف 
شدم  مواجه  ایشان  ادبانه  بی  و  تند  برخورد 
که مدارک پزشکی را با بی حرمت به سمت 

من پرت نمود.
ارگان  در  ما  که  مشکالتی  از  بسیاری  البته 
قصور  و  هستیم  مواجه  ان  با  مختلف  های 
نبودن  اشنا  از  ناشی  مختلف  مشاغل  در 

شهروندان با حقوق خود است.
به قول شاعر عیب می جمله بگفتی هنرش 

نیز بگوی 
بسیار  پزشکان  از  بسیاری  که  این  بر  عالوه 

پزشکان  قبال  در  بوده  اخالق  با  و  متعهد 
پزشکی   نظام  سازمان  خواه  زیاده  و  متخلف 
از  قاطعیت  با  همواره  مربوط  مراجع  سایر  و 

حقوق مردم دفاع میکنند .
****

پیراپزشکان  و  پزشکان  از  شکایت  های  راه 
خاطی به شرح زیر است:

تخلفات انتظامی
مرجع  موضوع  بودن  تخصصی  دلیل  به 
پزشکی  نظام  تخلفات سازمان  این  تشخیص 
از  یکي  متضمن  پزشکان  تخلف  است.اگر 
عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف 
رعایت   شد.  خواهد  برخورد  آن  با  انتظامي 
مقررات   و  قانونی   و  شرعی   موازین   نکردن 
صنفی  و حرفه ای  و شغلی  و سهل انگاری  در 
انجام  وظایف  قانونی  به  وسیله  شاغالن  حرف  
پزشکی  و وابسته  به  پزشکی،  تخلف  محسوب 
می شود  و متخلفان  با توجه  به  شدت  و ضعف  
عمل  ارتکابی  و تعدد و تکرار آن،  حسب  مورد 

به  مجازات زیر محکوم  می شوند: 
هیئت   حضور  در  شفاهی   توبیخ   یا  تذکر   -

مدیره  نظام  پزشکی  محل .
- اخطار یا توبیخ  کتبی  با درج  در پرونده  نظام  

پزشکی  محل .
- توبیخ  کتبی  با درج  در پرونده  نظام  پزشکی  
و نشریه  نظام  پزشکی  محل  یا الصاق  رأی  در 

تابلو اعالنات  نظام  پزشکی  محل .
- محرومیت  از اشتغال  به  حرفه های  پزشکی  
و وابسته  از ۳  ماه  تا ۱  سال  در محل  ارتکاب  

تخلف .
- محرومیت  از اشتغال  به  حرفه های  پزشکی  

و وابسته  از ۳  ماه  تا ۱ سال  در تمام  کشور.
- محرومیت  از اشتغال  به  حرفه های  پزشکی  

از بیش  از ۱ سال  تا ۵  سال  در تمام  کشور.
حرفه های   به   اشتغال   از  دایم   محرومیت    -

پزشکی  و وابسته  در تمام  کشور.
تخلف انتظامی مواردي از قبیل: عدم رعایت 

نرخ مصوب تعرفه هاي پزشکي، ارایه داروهاي 
مشابه به جاي داروي اصلي، برخورد نامناسب 
کادر پزشکي با بیماران، عدم پذیرش بیماران 
نداشتن  درماني،  مراکز  توسط  اورژانسي 
شود  مي  شامل  را  پزشکي  ضروري  امکانات 

که مجازات ها نیز از نوع انتظامي است.
****

جرایم پزشکی
پزشکي  کادر  و  پزشکان  تخلف  چنانچه 
قتل  مانند  عناوین مجرمانه  از  یکي  متضمن 
از عمدي  اعم  یا ضرب و جرح و نقص عضو 
یا غیرعمدي و سقط جنین بر خالف ضوابط 
و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابر مجازات 
خصوص  به  جزایي  قوانین  در  مندرج  هاي 
شد،  خواهد  برخورد  اسالمي  مجازات  قانون 
که حسب مورد مجازات هایي مانند حبس و 
جزاي نقدي و پرداخت دیه وحتي محرومیت 
خواهد  بر  در  را  طبابت  حرفه  به  اشتغال  از 
نظر  مستلزم  امر  این  تشخیص  داشت.که 
پزشکی  و  پزشکی  نظام  سازمان  کارشناسی 
قانونی است اما رای نهایی را در نهایت در این 

موارد قاضی صادر میکند.
به  پزشکی  نطام  سازمان  در  رسیدگی  روند 

شرح زیر است
از  پس  پزشکي  نظام  سازمان  در  رسیدگي 
یا  وي  خانواده  یا  بیمار  توسط  طرح شکایت 
بازرسان سازمان  اعالم گزارش تخلف توسط 
به  موضوع  ارجاع  با  قانوني  مراجع  سایر  یا 
شوراي حل اختالف تخصصي مستقر در نظام 
پزشکي شروع شده، چنانچه این شورا موفق 
مختومه  موضوع  شد،  مصالحه  و  سازش  به 
به  پرونده  این صورت،  غیر  و در  خواهد شد 

دادسراي انتظامي ارجاع داده مي شود. 
****

دادسرای  انتظامی  درموارد ذیل  
مکلف  به  شروع  رسیدگی  است ؛

 
الف  - شکایت  شاکی  ذی نفع  یا سرپرست  و یا 

نمایندگان  قانونی  بیمار.
ب  - اعالم  تخلف  از مراجع  قضایی  - اداری .

مدیره ،  هیئت   طرف   از  تخلف   اعالم    - ج  
شورای  عالی  و ریاست  سازمان .

د - شکایت  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  
پزشکی .

نظر  به   که   مشهودی   تخلفات   درمورد   - هـ 
اعضای دادسرا و هیأت های  انتظامی  پزشکی  

رسیده  است .
انتظامی   بدوی   هیأت   طرف   از  ارجاع    - و 

پزشکی .

اقدامات   با  شکایت   وصول   از  پس   دادسرا   
مالحظه   شاکی ،  از  تحقیق   از  اعم   مقتضی  
از  استعالم   و  مربوطه   سوابق   و  مدارک  
مورد  آزمایشات   و  معاینات   انجام   و  مطلعان  
لزوم  و جلب  نظر کارشناسی ، موضوع  را مورد 
که   صورتی   در  داد.  خواهد  قرار  رسیدگی  

عقیده  به  تعقیب  داشته  باشد، 
معاون   یا  دادستان   موافقت   جلب   از  پس  
را جهت   پرونده   و  تنظیم   کیفرخواست   اول ، 
ارسال   انتظامی   بدوی   هیأت   به   رسیدگی  
مدارک  ازمالحظه  پس  هیأت  این  کند.  می 
و أخذ نظرکارشناسي مبادرت به صدور رأي 

مي کند.

گزارش روشنفکری از هزینه های هنگفت درمان در مطب ها و کلینیک ها؛

 به دستگاه چاپ بنر و فلکس مجهز گردید        ) آماده عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی (
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چاپخانه ، صحافی و تبلیغات
 مهـدوی گراف

خرید و فروش ماشین های لیزینگ ، قسط عقب افتاده و توقیف در پارکینگ . 
آزاد سازی ماشین های لیزینگ بدون پرداخت اقساط عقب افتاده 

                                                     به صورت کامال قانونی
                                                     0۹133۴6۹716 کویری

محیا احمدی
کارشناس ارشد روانشناسی

افتتاح و کلنگ زنی 
طرح های آبرسانی به 
روستاهای شهربابک

معاون  الهی  آیت  موسوی  دکتر  حضور  با 
عمرانی استاندار کرمان، مدیرعامل ومعاونین 
نماینده  و  فرماندار  آبفارکرمان،  شرکت 
به ۴۶  آبرسانی  کلنگ  شهرستان شهربابک 

روستای شهرستان به زمین زده شد.

فاقد  ۳۰روستای  به  آبرسانی  طرح  اجرای 
آب شهر دهج و مجتمع روستایی دهستان 
آغاز  شهربابک  در  آبادی  ۱۶پارچه  با  خبر 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  شد.به 
فاضالب  و  آب  آبفارکرمان،مدیرعامل 
اجرای  برای  گفت:  کرمان  استان  روستایی 
کیلومتر   ۳۰ اجرای  شامل  که  طرح  این 
خطوط انتقال لوله، احداث دو باب ایستگاه 
پمپاژ آب، اجرای 2۵ کیلومتر شبکه داخلی 
۳۰۰۰مترمکعبی   مخزن  یک  احداث  و 
است. نیاز   اعتبار  ریال  ۱۵۵میلیارد  است، 

طرح  این  کامل  اجرای  افزود:با  رشیدی 
سالم  آشامیدنی  آب  از  خانوار  و ۷2۵  هزار 

برخوردار خواهند شد.
استاندار  اللهی موسوی معاون عمرانی  آیت 
کرمان هم با اشاره به وجود ۵ هزار و ۷۰۰ 
روستای دارای سکنه افزود: باید این روستاها 

از آب آشامیدنی سالم بهرمند باشند.
افتتاح آبرسانی به آبدر میان و تل قدیر و ۶ 

منطقه عشایری
استان  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
روستاهای  به  آبرسانی  برای  گفت:  کرمان 

آبدر میان و تل قدیر و شش نقطه عشایری، 
2۹میلیارد ریال هزینه شده و 2۰۰خانوار از 

مزایای این طرح بهره مند شدند.
طرح  این  اجرای  افزود:برای  رشیدی 
لوله گذاری، دو  آبرسانی۱۷هزار و ۹۰۰متر 
ایستگاه  مخزن ۱۶۰و۱۰۰ مترمکعبی و دو 
پمپاژ ایجاد و یک حلقه چاه حفر شده است.

بر  استان عالوه  با حضور مدیرکل عشایری 
طرح آبرسانی به ۶نقطه عشایری که با  آب و 
فاضالب روستایی اجرا شده است، یک حلقه 
۴۵۰میلیون  با  آن،  تجهیزات  با  آب  چاه 

دام  و  آشامیدنی  آب  تامین  برای  تومان 
۶۰۰خانوار عشایری افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
بازار  دفتر  مدیر  کرمان،  استان  جنوب  برق 
برق در خصوص راه اندازی و نصب نرم افزار 
و  اتوماسیون  راستای  نمود:در  بیان  برق  بازار 
جهت  برق،  بازار  هاي  داده  نمودن  مکانیزه 
امنیت بیشتر و استفاده موثر از این داده ها، 
نرم افزار مذکور پس از یک سال و نیم تالش و 

پي گیري در این دفتر نصب شده ست.
سبب  افزار  نرم  این  اندازی  راه  افزود:  وی 
تسریع و عدم خطا در ارائه اطالعات بازار برق 

شده است.
اهم  از  کرد:  خاطرنشان  زرندی  احمدی 
به  توان  می  مذکور  افزار  نرم  های  قابلیت 
به تفکیک داده ها جهت  بار  رصد لحظه ای 
استفاده در مدیریت برق شهرستان های تحت 

ایجاد سوابق منظم براي هر  پوشش شرکت، 
قسمت، رصد بارگیري پست هاي فوق توزیع، 
استخراج اطالعات مربوط به انرژي فیدرها و 

... اشاره نمود.
اولیه  های  فعالیت  که  خبر  این  اعالم  با  وی 
در  الزم  گزارشات  و  استخراج  بینی،  پیش 
خصوص پیک بار و انرژی مکتوب مي شوند؛ 
نرم  این  از  آمده  بدست  آمارهاي  تاکید کرد: 
مي  و  دارند  را  تحلیل  و  تجزیه  قابلیت  افزار 
توان خروجي را به صورت نمودار نمایش داد.

وب  تحت  افزار  نرم  این  است  ذکر  شایان 
کلیه  و  ستاد  در  آن  از  استفاده  و  باشد  می 
امکان  شرکت  پوشش  تحت  های  شهرستان 

پذیر می باشد.

احمدی زرندی:

رصد لحظه ای بار به تفکیک داده ها 
توسط نرم افزار بازار برق
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توسعـه شهـری در عنبـرآباد امیـدوار کننده است

هر فعالیت اجتماعی و هر کار گروهی برای رسیدن به اهداف 
تمام  بتواند  که  دارد  یافته  سازمان  مدیریت  یک  به  نیاز  خود 
منسجم  نظم  یک  آنها  به  و  کند  هماهنگ  را  فعالیت  اجزای 
بدهد. در غیر این صورت رسیدن به اهداف به تاخیر می افتد و 
بی نظمی بر فعالیت جامعه هدف حاکم می شود. حال شهر نیز 
خود که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی بشری 
با مسائل  مقابله  برای  ریزی منسجم  برنامه  به یک  نیاز  است، 
یک  نیازمند  تعیین شده  های  برنامه  این  دارد.  را  مشکالت  و 
مدیریت سازمان یافته است که بتواند برنامه ریزی برای آینده 
و اداره کنونی شهر را انجام دهد که اصوال آن را به نام مدیریت 
موضوعات  از  یکی  شهری،  شناسند.مدیریت  می  تلقی  شهری 
با نحوه اداره شهرها است. تجربیات جهانی  ارتباط  کلیدی در 
نشانگر کاربرد مدل های گوناگون اما برخوردار از تعریف، ویژگی 
ها و چارچوب نهادی و قانونی مشخص است. در ایران با وجود 
سابقه یک صد ساله تشکیل نهاد شهرداری، تاکنون در هیچ یک 
از متون قانونی،صراحتا نامی از مدل مدیریت شهری برده نشده 
است و مدل شورا و شهردار تقریبا ایده آل ترین آن است،این 
مدل در مواقعی که بین اعضاء اتحاد و همدلی حکمفرما باشد 
این خروجی  ما  عنبرآباد  در شهر  نتیجه مطلوب می دهد که 
اتحاد مثال زدنی شهردار،رئیس و اعضای  مثبت را شاهدیم و 
ها  نشدنی  از  بسیاری  اداری شهرستان  و شورای  شورای شهر 
برای  را محقق ساخته،لذا  این شهر  بندی  افتتاح کمر  همانند 
اطالع شهروندان و افکار عمومی واجب دانستیم تا به گوشه از 
خدمات صورت گرفته در دوران شهرداری مهندس 

مراد دینا به صورت فهرست وار اشاره کنیم:
****

-بازگشایی خیابان جدید التأسیس 2۴ متری و نام گذاری 

آن به نام جمهوری
-ساماندهی پارک الله های گمنام 

-آغاز و طراحی عملیات و پروژه جداسازی آب فضای سبز 
از آب شرب شهری 

-کاشت بیش از دو هزار اصله نهال نارنج و بیش از دویست 
هزار بوته گل فصلی 

-امولسیون پاشی و آسفالت بولوار جهاد
-زیرسازی و آسفالت خیابان شهرک نخل

جهت  نارنج  شهرک  خیابان  پاشی  امولسیون  و  -زیرسازی 
آسفالت

-امولسیون پاشی و آسفالت خیابان شهید دستغیب
جدید  خیابان  در  بولوار  ریزی،زیرسازی،احداث  -شن 

التأسیس 2۴متری))جمهوری((
-امولسیون پاشی خیابان جمهوری جهت انجام آسفالت

-اجرای طرح تعریض و جدول گذاری خیابان مدرس
-امولسیون پاشی و روکش آسفالت خیابان امام، از چهار راه 

خواجویی تا چهار راه مسجد جامع
-امولسیون پاشی و آسفالت خیابان شهید رجایی ))منطقه۸((

-شن ریزی و زیر سازی بیش از ۷۰ درصد از کوچه هایی که 
کار حفر کانال شرکت گاز به پایان رسیده است

-آسفالت کانال های تعبیه شده گاز در نقاط مختلف شهر 
که مابقی کوچه ها و خیابان های آسیب دیده نیز به ترتیب 

ترمیم خواهند شد.
-شن ریزی،زیر سازی ،تعریض و ادامه بولوار و جدول گذاری 

کمربندی به طرف تاالر قصرسفید)تناور(
-رنگ آمیزی جداول ،میادین ،بولوارها ،پایه چراغها،تابلوها،و 

اسباب بازی های موجود در پارک ها
-تعمیر کمپرسی بنز بعد از چندین سال

-تعمیر اساسی بنز ۹۱۱ و رنگ آمیزی آن بعد از ۸ سال عدم 
به واحد فضای  نمودن آن  اضافه  و  نقلیه  استفاده در واحد 
سبز جهت آبیاری فضای سبز شهری و موارد مورد نیاز دیگر

خیابان  آسفالت  و  پاشی  ،امولسیون  ،زیرسازی  ریزی  -شن 
شهید محمد رضایی 

-همکاری و تعامل باتمامی ادارات به ویژه دفتر امام جمعه 
محترم و فرمانداری محترم درتمامی مراسمات ملی ،مذهبی 

و غیره
از  اعم  مختلف  مراسمات  در  فرهنگی  های  فعالیت  -انجام 
اعیاد ملی و مذهبی ، نصب پالکارد ،  بنر ، ریسه ،  پرچم 
های رنگی ،  پرچم های ایران ،  المپ های رنگی در میادین 

و درب اداره
ها(و  )ساردوئی  فارسی  سلمان  خیابان  گذاری  -جدول 

موزاییک کاری پیاده روی این خیابان
-موزاییک کاری پیاده روی خیابان امام )ره( ازحاشیه میدان 

بسیج بطرف شهرک امام خمینی )ره(

- خرید و نصب وسایل اسباب بازی کودکان در پارک شهدا 
در محله مختارآباد

شهدا  گلزار  راه  چهار  از  آسفالت  و  سازی  ریزی،زیر  -شن 
واتصال آن به بولوار جهاد کشاورزی

-خرید بیش از۴۰ گاری جهت جمع آوری زباله های شهری 
و نخاله های ساختمانی درسطح شهر

-ساماندهی و آماده سازی پارک کوه فجرجهت برنامه های 
نوروز ۹۸

-تعریض و تسطیح بولوار شهید بینا، ورودی شهر از سمت 
سه راهی کوه فجر و تملک زمین های کشت وصنعت که در 

حریم قانونی بود.
-راه اندازی کارگاه تولید قطعات بتنی و موزائیک ویبره ای 

برای شهرداری و کاهش هزینه ها به نصف قیمت
قیمت  به  بوس  مینی  دستگاه   2 فروش  مزایده  -برگزاری 

مناسب که مستهلک گردیده بودند

شامل  شده  گیر  زمین  آالت  ماشین  اندازی  راه  و  -تعمیر 
اویکو،ایسوزو ،رنو و سایپا بعد از ۸ سال 

تأمین  بیمه  مشکل  رفع  و  پرسنل  حقوق  -بروزرسانی 
اجتماعی کارکنان شهرداری

سمت  از  شهر  ورودی  بولوار  زیرسازی  و  آسفالت  -روکش 
خضرآباد با همکاری فرمانداری و اداره راه و شهرسازی

-ساخت و ایجاد آبنما در ورودی کوچه ها به خیابان ها
و  نوروز ۹۸  ایام  در  و شهر  ها  پارک  فضای  نمودن  -آماده 
تمامی مناسبت ها و اعیاد ملی ومذهبی،جشن ها و عزاداری 

ها
انقالب  ۴۰سالگی  مناسبت  به  شهر  سطح  بندی  آذین   -

اسالمی
فاطمه  حضرت  عزاداری  مراسم  برگزاری  به  مالی  -کمک 
در مصالی  بزرگوار  بانوی  آن  مناسبت شهادت  زهرا)س(به 

شهر عنبرآباد

به  شهر  شورای  اعضای  با  کاری  مهم  جلسات  -تشکیل 
صورت مستمر

-جدول گذاری خیابان رسالت
-کمک های مالی به برگزاری یادواره شهدای شهر عنبرآباد

و  پیمانکاران  معوقه  های  بدهی  از  زیادی  مبالغ  -پرداخت 
غیره که مربوط به ادوار قبل بوده است

ازمیدان  امام  و جدول گذاری خیابان  تعریض  کار  -اجرای 
بسیج تا چهارراه مسجدجامع

-اجرای کار موزائیک کاری و جدول گذاری خیابان شهید 
رجائی

-اصالح و تعمیر سیستم های قطره ای پارک ها و میادین 
از جمله میدان والیت

و  بولوارباهنر))مختارآباد((  وساماندهی  وبارگیری  -تنظیف 
آماده نمودن آن درجهت اسفالت

- شروع و ساخت سرویس بهداشتی جهت پارک الله های 
گمنام

- احیای آب پارک کوه فجر با نصب 2۵۰ متر لوله
-کاشت گل فصلی در تمام پارک ها ،ورودی ها و میدان ها

-احیای پارک شورا شامل خاک ریزی،آب رسانی و اصالح 
درختان

-نصب پمپ آب جهت آب آشامیدنی پارک کوه فجر
- تعمیر و سرویس تمامی آب خوری های سطح شهر

-اصالح و هرس تمامی درختان خرما و نارنج سطح شهر
-تجهیز و راه اندازی کشتارگاه 

-راه اندازی کارگاه موزائیک سازی 
-پرداخت اضافه کار کارکنان

رسمی  پرسنل  درمانی  خدمات  بیمه  ماه   ۹ -پرداخت 
شهرداری 

سررسید  از  قبل  شهرداری  کارکنان  مالی  مشکل  -حل 
حقوق به صورت علی الحساب 

-پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی به مدت ۶ ماه 
-تعیین تکلیف بدهی سازمان شهرداری ها

گذشته  سنوات  های  بستانکاری  از  زیادی  مبالغ  -پرداخت 
سیستم حسابداری

بانوان و  والیبال شهرداری در بخش  تیم های  اندازی  -راه 
آقایان و حمایت ویژه از تیم های فوق الذکر

ساخت آالچیق های زیبا در پارک الله های گمنام
-نام گذاری کوچه ها و خیابان های فاقد نام و تابلو که در 
ونصب خواهد  ارسال  تهران  از  آنها  تابلوهای  نزدیک  آینده 

شد
و  وخیابان((  شهر))کوچه  ازسطح  درچندنقطه  -تعریض 

بارگیری آن توسط واحدنقلیه شهرداری
التأسیس)بولوارجمهوری(  جدید  خیابان  آسفالت  -آغاز 

باحضور رئیسی فرماندار

با همدلی شورا و شهرداری؛

تکمیل کمـربندی عنبرآباد ؛ پس از ۶ سـال توقف
گذشت  از  بعد  عنبرآباد  شهر  کمربندی 
روی  به  باالخره  احداث،  زمان  از  سال  شش 

خودروها گشوده می شود.
به گزارش خبرنگار روشنفکری، دینا شهردار 
این  کمربندی  اعظم  بخش  گفت:  عنبرآباد 
شد  آسفالت  و  احداث  قبل  سال  شهر شش 
اما 2۵۰متر از مسیر به علت نارضایتی مالکان 

زمین های واقع در مسیر، مسدود ماند.
وی با اشاره به توافق شورای شهر و شهرداری 

ها  زمین  این  مالکین  از  نفر   ۴۰ با  عنبرآباد 
2۵۰متر  آسفالت  و  زیرسازی  عملیات  گفت 
است  آغاز شده  عنبراباد  باقیمانده کمربندی 
و این مسیر بزودی به روی خودروها گشوده 

می شود.
با  کمربندی  این  گفت:  عنبرآباد  شهردار 
به  شهر  خروجی  و  ورودی  کردن  متصل 
را  عنبرآباد  شهر  سطح  در  ترافیک  یکدیگر، 
روان می کند و با ممنوع شدن عبور کامیون 

کاهش  به  شهر،  از سطح  شهری  برون  های 
افزایش  و  ها  خیابان  در  ترافیکی  حوادث 
آرامش روانی مردم کمک زیادی خواهد کرد.

محترم  فرماندار  همکاری  از  دینا  مهندس 
این شهرستان،اعضای محترم شورای اسالمی 
همه  و  ذینفع  محترم،مالکین  شهر،دادستان 
افراد حقیقی و حقوقی که در به ثمر رسیدن 
این پروژه عام المنفه تالش کردند تشکر ویژه 

نمود.

با توجه به شروع فصل گرما و احتمال شرایط مصرف بیش از اندازه، استدعا دارد از ابتدای تیرماه تا 
پایان شهریور ماه سال جاری ،نسبت به مصرف بهینه آب و صرفه جویی هرچه بیشتر اقدام شود. 

بدیهی است در مدت زمان مذکور ، مصارف بیش از ظرفیت قراردادی در کاربری های غیر مسکونی 
از ۳ تا ۱۲ برابر و مصرف در کاربری خانگی بیش از ۱۵ مترمکعب در ماه مشمول ۳۶ درصد افزایش 

بها به کل مصرف خواهند شد.

مدیریت روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان

قابـل توجـه کلیه شهـروندان گرانقـدر:

                    الهی خنده بر لبهایتان باد       تمام زندگیتان خرم و شاد
بی شک  آن چه را که خداوند بزرگ مقدر می فرماید هیچ بنده ای را توان تفسیر و تغیر نیست.

دلبندمان  فرزند  به سوگ  ما  امروز که  و شاکریم.  تسلیم  نموده  تقدیر  ان چه حکمش  بر  لذا 
سعیده فقیده سوده احمدی نشستیم و هجری سنگین را متحمل شدیم،پس از الطاف حضرت 
دوست،همراهی و همدردی شما بزرگواران بود که تحمل این مصیبت سنگین را بر ما هموار 

ساخت.
اقوام،آشنایان،همجواران،دانشگاهیان،مدیران،نیرو از  اعم  سروران  شما  فرد  فرد  از  بدینوسیله 
و  قلم  دکتر حمزه،اصحاب  جناب  باالخص  مجلس  محترم  انتظامی،نمایندگان  و  نظامی  های 
تلفنی،درج  پیام،تماس  خویش،ارسال  حضور  با  و...که  رسانه،هنرمندان،شاعران،ورزشکاران 
مراسمات  و  فرزندمان  بیماری  مدت  در  مختلف  طرق  و  ها  خبرگزاری  و  جراید  در  پیام 
تشییع،تدفیع و ختم  خانواده احمدی را مورد تفقد قرار داده اند و موجب تسلی االم جانکاهمان 
شدند  کمال تشکر و امتنان را داشته و از حضرت دوست سالمتی و شادکامی برای یکایک 
شما مسألت داریم،امید که خداوند منان مجال و سعادتی عنایت فرماید تا به دور از نغمه عزا بر 

خوان شادیهایتان پاسخگوی محبت همه ی بزرگواران باشیم.
با تشکر - خانواده احمدی


