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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

ساویدان میتواند به قطب 
کشاورزی،گردشگری و

 سرمایه گذاری بدل شود
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رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

مطبوعات باید رسمیت و 
جایگاه خود را در اجتماع 

حفظ کنند

آغاز بی قانونی و بی اخالقی های زود هنگام

2

3

پس از علی پور و نورالهی، بیرانوند 
هم در جمع سرخپوشان پایتخت 

ماندنی شد

گالیه مردم از طرح تغییر در ساعات
 کاری ادارات دولتی

بی گمان تمامی اقدامات و تالش های صورت گرفته توسط ارکان حکومتی 
و  رفاه  برای  دولتی هر کشور  نهاد های  و 
رضایت  و  بوده  کشور  آن  مردم  آسایش 
شهروندان اصلی ترین و نهایی ترین انگیزه 
حاکمیت است.در کشور ما نیز قوای سه 
گانه و سایر نهادها برای این هدف تالش 
ها  تالش  برخی  متأسفانه  کنند،اما  می 
نتیجه مطلوب نداشته و نارضایتی عمومی 
چند  که  اقداماتی  از  دارد،یکی  پی  در  را 
باال رفتن منحنی گرما در  با  سالی است 
احتمال  و  برق  کمبود  و  تابستان  فصل 
شود  می  اجرا  آن  بندی  زمان  یا  قطعی 

طرح تغییر در ساعات کاری ادارات دولتی است که باالترین و فنی ترین ادله 
دولت در توجبه آن اینچنین مطرح گردیده)جدول تغییر ساعات کار ادارات 
تمامی استان ها : تغییر ساعت اداری سال گذشته نتایج مناسبی در پی داشت 
و از این طریق در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰۰۰ مگاوات در انرژی برق صرفه جویی 
جمله  از  کشور  های  استان  اکثر  در  استدالل  همین  پایه  گرفت(،بر  صورت 
استان های خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیالن، ایالم، 
هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، زنجان، 
یزد، قم، کردستان، همدان، اردبیل، کرمانشاه، مازندران، سمنان، چهارمحال 
و بختیاری و...با تاریخ های متفاوت و بر اساس نظر استانداری ها از جمله 
استان خودمان کرمان این طرح در حال اجراست،اما به قول معروف به خاطر 
دستمالی در حال به آتش کشیدن قیصریه هستیم،زیرا نظر به زیست شبانه 
غالب ایرانی ها خصوصا در مناطق شهری و معضل بدخوابی ایرانیان، رسما 
بسیاری از افراد امکان چنین سحر خیزی را نداشته و تقریبا زمان استفاده از 
ساعات اداری برای آنها به سه تا چهار ساعت کاهش و بعد از ظهر آنها به بیش 
از هفت ساعت افزایش یافته که این امر گالیه های متعددی را به همراه دارد و 
شهروندان بیان می دارند که نباید به دلیل عدم توان در مدیریت و تولید برق 
انضباط زندگی مردم به هم ریخته شود،ضمن اینکه غالب کارمندان و مدیران 
نیز همانند مردم با تأخیری نیم تا دو ساعته در محل کار حاضر می شوند که 
این مطلب نیز آسیبی جدی بر پیکره بی جان و کم تحرک سیستم ادارای 
ماست،لذا توصیه می شود با در نظر گرفتن موارد مطرح شده،تدبیر دیگری 
برای مدیریت برق و یا ترافیک در کالن شهرها اندیشیده شود و ساعات کاری 

ادارات را قربانی برخی ضعف ها در زیرساخت ها نکنیم.
  احسان احمدی

در سفر وزیر بهداشت اثبات شد؛
مکـارم، تکمیل کننده پازل توسـعه 

بهداشت و درمـان جنوب
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تامین امنیت از 
وظایف اصلی 

نیروی انتظامی 
است

نظر به شروع زود هنگام فعالیت های انتخاباتی در برخی مناطق استان؛
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بازدید مدیر کل 
بنیاد مسکن 

استان کرمان از 
شهرستان سیل 

زده حمیدیه

3

دردی که جـای درمـان نشست
در پی افزایش مصرف متادون بدون مجوز پزشکان؛

از اوایل زندگی انسان ها و شکل گیری تمدن 
های بشری ،بعد از خوراک و مسکن،بهداشت 
بشر  نیازهای  ترین  اساسی  از  یکی  درمان  و 
نبودن  دلیل  به  بسا  ای  و  شده  می  محسوب 
هزار  صدها  درمانی  و  پزشکی  امکانات  برخی 
از دست  را  جان خویش  انسان  ها  میلیون  یا 
فن  و  علم  توسعه  با  و  زمان  گذر  اند،در  داده 
یافته و  نیز توسعه و ترقی  آوری،علم پزشکی 
برخی  نماند  رسیده،ناگفته  کنونی  جایگاه  به 
کشفیات بشر در زمینه طب سنتی و استفاده 
از گیاهان دارویی در اعصار گذشته در سالمت 
اثر چشمگیری داشته است  انسان  و بهداشت 
با یک چرخش هدفمند  و امروزه نیز پزشکی 
قصد استفاده از علوم آن روزها را دارد و حتی 
پزشکی  های  زیرشاخه  به  را  ها  رشته  این 

افزوده است.
علوم  توسعه  و  ها  پیشرفت  همه  برغم  اما 
پزشکی هنوز ما شاهد مرگ و میرها و تلفات 
بی شمار انسانی در گوشه و کنار جهان بوده 
و حتی جهان مترقی از درمان برخی بیماریها 
ها،دیابت  ام اس،برخی سرطان  ایدز،  همچون 
و...عاجز است،ولی در کشورهای جهان سوم و 
فقیر به دلیل نبود امکانات کافی و زیرساخت 
های بهداشتی و درمانی ما هر روزه شاهد وداع 
انسان های زیادی با جهان و زیبایی های آن 
و  دارد  بینابین  شرایطی  ما  کشور  هستیم،اما 
عالی  بسیار  نه  آن  درمان  و  بهداشت  سیستم 
گذشته  سال  چند  در  و  ضعیف  نه  و  است 
اجرای  با  روحانی  آقای  دولت  در  خصوصا 
بهداشتی  های  شاخص  عمومی  طرح سالمت 
بواسطه  و  داشته  قبولی  قابل  رشد  درمانی  و 
تخصص و اخالق مداری وزیر سابق و  پشتکار 
و تالش وزیر فعلی این مجموعه ما شاهد درد 
گذشته  مانند  آنها  خانواده  و  بیماران  رنج  و 

نیستیم.
کشور  مختلف  مناطق  و  ها  استان  در 
سیاست  مجری  پزشکی  علوم  دانشگاههای 

های وزارت بهداشت و درمان بوده و توانمندی 
حدود  تا  ها  دانشگاه  این  مدیریتی  مجموعه 
خدمات  کاهش  یا  افزایش  در  میتواند  زیادی 
نقش داشته باشد،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
که در سال۱۳۸۷ با کمترین امکانات و نیروی 
انسانی از مرکز استان مستقل گردید،توانسته 
و چشمگیری  مثبت  نقش  فعالیتش  در مدت 
در ارتقای سالمت و بهداشت مردم جنوب ایفا 
کند و در زمینه ایجاد زیرساخت ها و توسعه 
باالی رشد  درمانی  درصد  و  بهداشتی  مراکز 
کمی و کیفی داشته است و در بسیاری از امور 
استان  مرکز  به  مراجعه  در  منطقه  مردم  نیاز 
تحقق  جهت  در  امر  این  گردیده،که  برطرف 
منطقه  این  داشته،اما  سزایی  به  تاثیر  عدالت 
همانند سایر مناطق کشور به دالیلی همچون 
ارائه  به  قادر  و...قطعا  اعتبار  و  نیرو  کمبود 
خدمات از لحاظ کمی و کیفی به صورت ۱۰۰ 

درصد نخواهد بود.
یک  جمعیت  بر  عالوه  منطقه  این  زیرا 
محدوده  خویش)در  حوزه  نفری  میلیون 
مراجعین  پذیرای  جنوبی(  شهرستان  هفت 
نفر کارگران  استان های مجاور و ده ها هزار 
می  نیز  رو  کوچ  عشایر  و  افغانی  فصلی،اتباع 
در  موجود  فقر  دلیل  به  طرفی  از  و  باشد 
نشین،پایین  روستا  جمعیت  بودن  منطقه،باال 
خانوارهای  در  بهداشتی  های  شاخص  بودن 
در  خصوصا  کشاورزی  سموم  روستایی،وجود 
خاک  و  خشکسالی،گرد  منفی  ها،آثار  گلخانه 
کشنده  حشرات  منطقه،وجود  در  موجود 
آمار  دیگر  عوامل  و  ها  عقرب  انواع  همچون 
از سایر مناطق و  بیش  این حوزه  بیماران در 
استان ها بوده و به تبع آن مراجعه به مراکز 
بهداشتی و درمانی زیاد تر است و این مسأله 
اغلب با نارضایتی ها و کاهش کیفیت خدمات 
همراه است که هیچ ارتباطی به زحمات شبانه 
این  خدوم  پرسنل  فرسای  طاقت  و  روزی 
دانشگاه ندارد و اهل فن تصدیق میکنند که در 
اوقات خصوصا فصول گرم یک پرستار  برخی 
نیرو   5 اندازه  به  درمان  و  بهداشت  کادر  یا 
توسعه  پازل  میکند،اما  کار  دانشگاه مشابه  در 
خدمات بهداشت و درمان در دوران مدیر کار 
در  مکارم  اصغر  دکتر  دست  پاک  و  آزموده 
حال تکیمل است و با کلنگ ها و افتتاح های 
صورت گرفته در سفر اخیر مقام عالی وزارت 
استقالل  بوی  اندک  اندک  نمکی  دکتر سعید 
بهداشت و درمان جنوب کرمان از مرکز استان 
مهم  از  برخی  به  پایان  رسد،در  می  مشام  به 
اشاره  سفر  این  های  برنامه  و  مصوبات  ترین 

خواهیم کرد:

اورژانس و کلینیک تخصصی بیمارستان  -کلنگ  زنی پروژه های توسعه 
امام حسین علیه السالم منوجان با زیربنای 5۰۰ متر مربع و با اعتبار ۹ 
میلیارد ریال و پروژه مسکن و اقامتگاه پزشکان متخصص با زیربنای 5۰۰ 

متر و با اعتبار ۱۴ میلیارد در این شهرستان 
-افتتاح بخش سی سی یو بیمارستان امام حسین منوجان و اعالم ارسال 

دو دستگاه دیالیز به بخش کلیوی این بیمارستان
-افتتاح مرکز درمان بستر ۶ تخت خوابی شهرستان فاریاب با زیربنای ۲ 

هزار و 5۰ متر مربع و با هزینه کرد ۳۰ میلیارد ریال
-کلنگ زنی عملیات اجرایی بیمارستان ۲۲۰ تخت خوابی کهنوج

با  عنبرآباد  شهرستان  بهداشت  مرکز  و  شبکه  ستاد  ساختمان  -افتتاح 
زیربنای یک هزار متر مربع با اعتبار ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال

اتخاذ تصمیمات  الزم  از بیمارستان در حال ساخت عنبرآباد و  -بازدید 
برای تکمیل و تجهیز این مرکز

-بهره برداری از ستاد شبکه و مرکز بهداشت شهرستان رودبار جنوب با 
زیربنای یک هزار متر مربع با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال

-افتتاح کلینیک تخصصی و فوق تخصصی والیت جیرفت با زیربنای سه 
هزار و ۱۳۱ متر مربع با اعتبار ۷۲ میلیارد ریال

زیربنای  با  جیرفت  کاشانی  اهلل  آیت  بیمارستان  جدید  زایشگاه  -افتتاح 
یک هزار و ۳۸۰ متر مربع و اعتبار ۲۳ میلیارد ریال

)ره(  خمینی  امام  بیمارستان   ۲ یو  سی  آی  بخش  و  اورژانس  -افتتاح 
جیرفت با ۶۰ تخت و زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع

-افتتاح واحد دیالیز مرکز بیماریهای خاص شهرستان جیرفت  با اعتبار 
۱۳ میلیارد ریال

در این سفر دکتر نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
و  درمان  معاونین  کرمان،  اسالمی،استاندار  شورای  مجلس 
مردم  نمایندگان  بهداشت،  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه 
مکارم  دکتر  اسالمی،  شورای  مجلس  در  کرمان  جنوب 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و معاونین،ائمه جمعه 
با  سفر  کردند،این  همراهی  را  بهداشت  وزیر  فرمانداران،  و 
جلسه جمع بندی نهایی و اتخاذ تصمیمات بسیار عالی برای 
دهم  شامگاه  در  منطقه  درمانی  و  بهداشتی  وضعیت  بهبود 

تیرماه در شهر جیرفت پایان یافت.
 به گفته دکتر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
در این سفر ۶۳ پروژه بهداشتی و درمانی با اعتبار بیش از 

۳۵۷ میلیارد ریال در جنوب به بهره برداری رسید.

در سفر وزیر بهداشت اثبات شد؛

مکـارم، تکمیل کننده پازل توسـعه بهداشت و درمـان جنوب

حسین اسحاقی :دکتر فدایی :
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کریمی دهیار:
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

با  کرمان  استان  تامین  شورای  رییس 
در  مناسبی  امنیتی  شرایط  اینکه  بیان 
امنیت  گفت:  دارد  وجود  استان  این 
اصلی  وظیفه  و  است  مهمی  موضوع 

نیروی انتظامی به شمار می رود.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
روز  فدائی  محمدجواد  دکتر  کرمان، 
معارفه  و  تکریم  آئین  در  چهارشنبه 
فرماندهان سابق و جدید انتظامی استان 
کرمان افزود: در برخی موارد از امنیت به 
کنیم  می  صحبت  عام  موضوعی  عنوان 
اما اگر به اجزا و تقسیم بندی آن توجه 
کنیم بهتر می توانیم وضعیت خود را در 

این حوزه ارزیابی کنیم.
انواع  به  امنیت  کرد:  خاطرنشان  وی 
ملی،  عمومی،  فردی،  جمله  از  مختلفی 
اجتماعی  و  سیاسی  خارجی،  داخلی، 
تقسیم شده است و امنیت اجتماعی نیز 
اقتصادی، شغلی، قضائی،  شامل امنیت  

اداری و  ... است.
استاندار کرمان با اشاره به این مطلب که 
آنها  تاثیر  امنیت و  انواع  از  وزن هر یک 
در زندگی مردم و نحوه تامین و دستیابی 
به آنها متفاوت است، گفت: اگر بخواهیم 
وضعیتی  چه  امنیت  حوزه  در  بدانیم 

داریم باید به شکل مجزا به انواع امنیت 
بپردازیم.

فدائی به شاخص های امنیت نیز اشاره 
مطلق  ها  شاخص  برخی  کرد:  بیان  و 
گذشته  وضعیت  مقایسه  با  و  هستند 
البته  و  است  که خوب  شوند  می  انجام 
ممکن است ناراحت کننده و یا خوشحال 

کننده باشد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه امنیت باید 

با  ای  مقایسه  و  نسبی  های  شاخص  به 
استانداردها یا با توجه به شرایط دیگری 
نیز توجه کنیم خاطرنشان کرد: در یک 
گزارش ۱۶ شاخص امنیتی به طور نسبی 
رتبه  استان کرمان  بود که  بررسی شده 
چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

استاندار کرمان در ادامه از دانش، ابتکار، 
پذیری،  اطمینان  قاطعیت،  شجاعت، 
پذیرفته،   به مسئولیتی که  مندی  عالقه 

برخورد  نحوه  و  عدالت  صداقت،  درایت، 
با مردم و مردم داری را به عنوان ویژگی 
های یک فرمانده خوب در ادبیات نظامی 
و انتظامی یاد کرد و ادامه داد: در مدتی 
که سردار بنی اسدی را می شناسم  این 
ویژگی ها را به میزان بسیار خوب و قابل 
توجهی برخوردار بودند و شرایط امنیتی 

خوبی به طور نسبی داشته ایم.
که  موراد  برخی  در  کرد:  تصریح  وی 
شد  می  ایجاد  بحرانی  و  خاص  شرایط 
فر  اسدی  بنی  سردار  عمل  سرعت 
در  که  بوده  سپاسگزاری  و  تقدیر  قابل 
بسیاری از موارد از بروز یک اتفاق بزرگ 

جلوگیری می کرده است.
ریزی  برنامه  و  پیشنهادات  گفت:  وی 
بندی  استان جمع  برای  نیاز  مورد  های 
در یک جلسه  آماده هستیم که  و  شده 
بر  و  ناجا مطرح کرده  فرمانده  با حضور 
اساس تقسیم کار در حوزه های استانی 

و کشوری، این موارد را پیگیری کنیم.
اشتری  سردار  حضور  با  جلسه  این  در 
فرمانده ناجا ،سردار بنی اسدی فر جای 

خود را به سردار ناظری سپرد.

دکتر فدایی:
تامین امنیت از وظایف اصلی نیروی انتظامی است/ شرایط امنیتی مناسبی در استان وجود دارد

۱-پخش فیلمی از ستاره اسکندری هنرپیشه سینما و تلویزیون در 
فروشگاهی در ترکیه بدون رعایت حجاب

۲-پخش شایعاتی مبنی بر اختالف نظر و اختالف مابین روحانی و 
جهانگیری و قهر معاون اول از جلسه سران قوا

تهرانپارس  در  دختر  یک  با  انتظامی  نیروی  مأموران  ۳-درگیری 
مجدد  نقض  و  پلیس  فرماندهی  سوی  از  خاطی  مأموران  عزل  و 

این حکم
علیه  آمریکا  جمهور  رئیس  سوی  از  جدید  های  تحریم  ۴-وضع 

رهبری انقالب و منصوبان وی و چندین مقام نظامی کشور
گرامی  و  بهشتی  دکتر  آیت اهلل  درگذشت  سالروز  تیرماه  5-هفتم 

داشت هفته قوه قضائیه
۶-دستگیری و زندانی کردن محسن افشانی بازیگر سینما به دلیل 

ترویج رفتارهای خشونت بار در فضای مجازی
برخی  با  ترامپ  ژاپن،دیدار  در  بیست  گروه  نشست  ۷-برگزاری 
سران و سفر ترامپ به مرز کره شمالی و دیدار با رهبر دیکتاتور 

این کشور
۸-برکناری مدیر کل زندان های استان تهران به دلیل قتل علیرضا 

شیرمحمدعلی در زندان فشافویه
۹-بحث و مجادله بر سر کانال مالی اروپا یا اینستکس و غنی سازی 

اورانیوم در ایران
۱۰-رای دیوان عالی کشور مبنی بر برابری دیه زن و مرد

۱۱-اول ذی القعده تولد حضرت معصومه و روز دختر

اخبار کوتاه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
تعدادی  گفت:  اسحاقی،  کرمان، حسین 
داده  کاغذ  درخواست  که  نشریات  از 
براساس  را  خود  کاغذ  سهمیه  بودند، 

ضریب انتشار دریافت کردند.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارشاد اسالمی جنوب کرمان،  فرهنگ و 
مطبوعات  خانه  مدیره  هیات  نشست 
و  فرهنگ  کل  مدیر  با  کرمان  جنوب 
سالن  در  کرمان  جنوب  اسالمی  ارشاد 

کنفرانس این اداره کل برگزار شد.
و  فرهنگ  کل  مدیر  اسحاقی  حسین 

ابراز  با  کرمان،  جنوب  اسالمی  ارشاد 
خرسندی از حضور مجدد دکتر مجاز در 
کرمان،  مجموعه خانه مطبوعات جنوب 
از  بعد  بنده،  از دغدغه های  یکی  گفت: 
استعفای دکتر مجاز، نگرانی در خصوص 
سرنوشت خانه مطبوعات جنوب کرمان 
ایشان  که  هستم  خوشحال  امروز  و  بود 
مجموعه  این  در  مجددا  که  پذیرفتند 

حضور داشته و فعالیت کنند.
پیش  در  به  اشاره  با  اسحاقی،  حسین 
باید  کرد:  تاکید  خبرنگار،  روز  بودن 
با  خبرنگار  روز  امسال  ریزی،  برنامه  با 
شکوه تر از سال های گذشته برگزار شود 
ریزی  برنامه  بنابراین می طلبد جلسات 

برای برگزاری این روز تداوم یابد.
 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
تفاهم  اجرایی شدن  به  اشاره  با  کرمان، 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  نامه 
استاندار در حوزه مطبوعات، خاطرنشان 
و  آموزشی  های  دوره  برگزاری  کرد: 
به  کمک  مطبوعات،  ویژه  کارگاهی 
برگزاری نمایشگاه و جشنواره منطقه ای 
مطبوعات، برگزاری کارگاه های آموزشی 
مدیریت  خبرنگاری،  و  نگاری  روزنامه 
اطالع  مطبوعات،  نوآوری  و  تبلیغات 
رسانی و کار آفرینی و حمایت از نشریات 

یارانه  اختصاص  با  خبری  های  پایگاه  و 
تفاهم  این  مفاد  از  نامه  شیوه  براساس 

نامه است.
جشنواره  برگزاری  خصوص  در  وی، 
مطبوعاتی، بیان داشت: طرحی ارائه داده 
ایم که این جشنواره منطقه ای در بین 
هرمزگان،  از جمله  های همجوار  استان 
جنوب  و  بلوچستان  و  سیستان  کرمان، 
بررسی شود  باید  و  برگزار شود  کرمان  

در چه حوزه هایی برگزار شود.
 اسحاقی، عنوان کرد: باید بولتن هایی با 
محتوای آسیب های اجتماعی تولید شود 
و نشریاتی که در این زمینه فعالیت کنند 

تشویق شوند.
نشریات  از ظرفیت  باید  افزود:  اسحاقی، 
در راستای فرهنگ سازی مسائل مختلف 
در  ها،  مناسبت  برگزاری  و  اجتماعی 

جامعه بهره برد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
امر  این مطلب که ستاد  بیان  با  کرمان، 
کل  اداره  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
اسالمی جنوب کرمان،  ارشاد  و  فرهنگ 
از  کرد:  تصریح  است،  شده  اندازی  راه 
معروف  به  امر  حوزه  در  که  مطبوعاتی 
از منکر فعال شوند، حمایت می  و نهی 

کنیم.

وی، ابراز داشت: سامانه ثبت نام اعضای 
خانه مطبوعات باز است و نشریاتی  که 
می  اند  کرده  دریافت  مجوز  تازگی  به 
توانند با مراجعه به این سایت، اطالعات 

اعضا خود را ثبت کنند.
مطبوعات  که  این  به  اشاره  با  اسحاقی، 
باید رسمیت و جایگاه خود را در اجتماع 
حفظ کنند، خاطرنشان کرد: مردم فضای  
مجازی را باور ندارند و اطمینانی که به 
نشریات چاپی در بین مردم وجود دارد 
این اعتماد نسبت به فضای مجازی وجود 

ندارد.
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
که  نشریاتی  از  تعدادی  کرد:  تصریح 
سهمیه  بودند،  داده  کاغذ  درخواست 
دریافت  انتشار  ضریب  براساس  را  کاغذ 

کردند.
وی، با بیان این مطلب که خانه مطبوعات 
باید فعال تر و پویاتر از قبل فعالیت کند، 
خانه  کنم  می  پیشنهاد  کرد:  عنوان 
تحلیل  بولتن  طراحی  واحد  مطبوعات 
محتوا در حوزه رسانه جنوب کرمان راه 
اندازی کند و ما نیز به صورت ویژه از این 

طرح حمایت می کنیم

حسین اسحاقی:

مطبوعات باید رسمیت و جایگاه خود را در اجتماع حفظ کنند

گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان کرمان مهندس فالح ضمن اعالم 
انشعاب  بررسی   " افزود:مقاله  خبر  این 
گیری گرم با صفحه تقویت کننده با قطر 
انشعاب نصب قطر لوله اصلی خطوط گاز 
المنت  سازه  بهبود  و  تقویت  مقاله  و 
در  گاز  فشار  تقلیل  های  ایستگاه  فیلتر 
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش 
در علوم و مهندسی وکنگره بین المللی 
ارائه  عمران، معماری و شهرسازی آسیا 

شده است.
کرمان  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
ادامه داد: در مقاله بررسی انشعاب گیری 
قطر  با  کننده  تقویت  صفحه  با  گرم 
خطوط  اصلی  لوله  قطر  نصب  انشعاب 
گاز ،  هدف بررسی دقیق تنش در محل 
قطر  نصف  انشعاب  قطر  با  گرم  انشعاب 
لوله  اتصال  جایگزینی  اصلی جهت  لوله 
و  راهه  اتصال سه  به جای  تقویت شده 
می  امر  این  برای  مجاز  محدوده  تعیین 
پارامترهای مختلف  راستا  این  در  باشد. 
مانند قطر لوله، قطر انشعاب و ضخامت 
نماید.  می  تغییر  کننده  تقویت  صفحه 
لوله  اتصال  از  استفاده  امکان  همچنین 
تقویت شده برای انشعابات درون شهری 

مورد  لوله  قطر  نصف  انشعاب  قطر  با 
امکان   . است  گرفته  قرار  دقیق  بررسی 
جویی  صرفه  به  جایگزینی  این  سنجی 
منجر  انشعابات  انجام  در  اقتصادی 
در  اتصاالت  انواع  بررسی  شد.  خواهد 
با  گاز  انتقال  خطوط  در  انشعاب  محل 
SOLID WORKS افزار  نرم  از  استفاده 

و  ساخت  واسطه  به  است.  شده  انجام 
کننده  تقویت  ورق  اتصال  ساده  اجرای 
)PAD( لوله انتقال گاز امکان جایگزینی 
در  راهه  اتصال سه  به جای  اتصال  این 

لوله  نصف  معادل  قطر  با  گرم  انشعابات 
روند  و  است  شده  پیشنهاد  مورد  اصلی 
گیری  انشعاب  نقطه  در  تنش  تغییرات 

با روش المان محدود تحلیل می گردد.
و  تر  پایین  هزینه  دلیل  به  گفت  وی 
سبکتر بودن اتصال صفحه تقویت کننده 
تکه،  دو  راهه  سه  اتصال  با  مقایسه  در 
آن  کاربرد  مجاز  محدوده  صورتیکه  در 
در  جویی  صرفه  موجب  یابد،  افزایش 
هزینه ها و زمان در انجام اتصاالت گرم 
اقدامات  جهت  همچنین  شد.  خواهد 

و  گرم  گیری  انشعاب  زمان  در  ایمنی 
جوشکاری فشار خط پایین می آید که 
هر چه زمان انجام انشعاب گیری پایین 
تر آید تامین مصارف مختلف روی خط 
گردد.  می  روبرو  کمتری  مشکالت  با 
تکه  دو  راهه  سه  تامین  برای  همچنین 
سازنده  کارخانه  از  سفارش  اخذ  به  نیاز 
می باشد که تهیه آن را زمانبر می سازد 
کننده  تقویت  صفحه  تهیه  حالیکه  در 
پروسه ساده تری دارد. به همین دالیل 
بوسیله  شده  تقویت  اتصال  از  استفاده 
ورق باعث بهینه سازی در هزینه و زمان 

خواهد شد.
امور  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
به  کرمان  استان  گاز  شرکت  پژوهش 
موضوع  درباره  بیشتر  منظوربررسیهای 
و  پژوهشی  پروپزال  تهیه  به  اقدام  فوق 
ملی  فناوری  و  مهندسی  امور  به  ارسال 
و  تصویب  صورت  در  است.  کرده  گاز 
اجرایی شدن پروژه مورد نظر بسیاری از 
محدودیت های اجرایی رفع و در نتیجه 
پیشبرد  در  تسریع  و  اقتصادی  نظر  از 
پروژه های گازرسانی بسیار موثر خواهد 

بود.

مهندس فالح:

امور پژوهش شرکت گاز استان کرمان در ابتدای سال 1۳98 موفق به نشر چهار مقاله 
در کنفرانس های بین المللی و ملی شده است

مدیر کل حراست سازمان دامپزشکی کشور 
منصوب شد

به گزارش روشنفکری طی حکمی دکتر ابراهیم توکلی به عنوان مدیر کل 
حراست سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

الزم به ذکر است مدیر کل اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان ، خوزستان 
اداره  ، ریاست دامپزشکی شهرستان شمیرانات تهران و رئیس  ، لرستان 

حراست اداره کل دامپزشکی استان تهران از سوابق وی می باشد.

در جلسه  هفتگي کاهش پیک بار سال ۹۸ در شرکت توزیع نیروي برق 
شمال استان کرمان عنوان شد :

بهره گیري از تمامي ظرفیت ها و امکانات در 
گذر از پیك بار تابستان

 ، کرمان   استان  شمال  برق  نیروي  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  حضور  با 
معاونت هاي بهره برداري ، برنامه ریزي ، مهندسي و نظارت ، مشترکین و 
مدیران امورها ، ، بر برنامه ریزي و اجراي طرح هاي مدیریت بار در سال 

۹۸ تاکید گردید.
مهندس محمود شهبا  ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
فصل  در  صنایع  مشارکت  و  همکاري  جلب  اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  
تابستان و زمان هاي پیک بار اظهار امیدواري کرد ، با نهایي شدن موافقت 
نامه هاي مدیریت بار با صنایع استان و بررسي و برنامه ریزي اجراي طرح 
سوي  از  پیک(  )سقف  ابالغي  جداول  طبق   ۹۸ سال  بار  مدیریت  هاي 
شرکت توانیر و فرهنگ سازي مدیریت مصرف برق و به کمک شهروندان ، 

بتوانیم بدون خاموشي از پیک بار تابستان ، گذر نمائیم .
،با اشاره به تقسیم  مهندس رسول عبداللهي مدیر دفتر مدیریت مصرف 
هاي  سایرمولفه  و  مصرف  ضریب  براساس  مناطق  بار  مدیریت  بندي 
تاثیرگذار گفت : جلب مشارکت مشترکین کشاورزي با خاموشي چاه ها 
در  زیادي  تواند کمک  بار  مي  پاسخگویي  استان در طرح هاي  وصنایع 

شرایط پیک بار تابستان بنماید .
وي افزود:  دفتر مدیریت مصرف عالوه براجراي طرح هاي جلب همکاري 
مشترکین بزرگ  با تبلیغات گسترده در جهت تعمیم فرهنگ بهینه مصرف 
برق از طریق عقد قرار داد با صدا وسیما و مشارکت شهرداري از طریق 
از  کارمندان    بسیج  همکاري  شهر،  سطح  تبلیغاتي  بیلبوردهاي  نصب 
تمامي ظرفیت هاي موجود در جهت اطالع رساني سریع وشفاف استفاده 

نموده  تا مدیریت پیک بار به درستي انجام شود. 
اقدامات هفته  از  اجرایي  ارائه گزارش مدیران واحدهاي  از  ادامه پس  در 
توسط   ، تعیین شده  مطابق سقف  بار  مدیریت  و  پایش  پیرامون  گذشته 
همکاري  میزان  و  زمان  اعالم  در  الزم  هاي  هماهنگي  تابعه   امورهاي 

مشترکین مورد تاکید قرار گرفت.

پس از علی پور و نورالهی، بیرانوند هم در 
جمع سرخپوشان پایتخت ماندنی شد

به گزارش ورزش سه، علیرضا بیرانوند که روز چهارشنبه وارد ساختمان 
باشگاه پرسپولیس شده بود، پس از خروج مشخص شد که فصل آینده را 

نیز در پرسپولیس ماندنی خواهد بود.
قهرمانان  لیگ  و  از درخشش در جام جهانی، جام ملت ها  بیرانوند پس 
پیشنهاداتی از فوتبال اروپا داشت اما در نهایت تصمیم گرفت که یک فصل 

دیگر با سرخپوشان پایتخت بماند.
بیرانوند پس از ترک باشگاه در جمع خبرنگاران گفت: یک فصل دیگر با 

پرسپولیس قرارداد دارم و به تمرین می روم.
پیش از او علی علیپور و احمد نوراللهی نیز پس از مذاکره با ایرج عرب، 

خبر از حضورشان در تیم پرسپولیس داده بودند.

  با حکم رئیس قوه قضائیه: 
محمد جعفری به عنوان رئیس حوزه قضائی  

شهرستان رابر  منصوب شد
طی حکمی از سوی حضرت آیت ا… رئیسی،ریاست قوه قضاییه ، محمد 
عنوان  به  )حقوقی(کرمان   عمومی  دادگاه  یازده  شعبه  ،رئیس  جعفری 

رئیس حوزه قضائی شهرستان رابر  منصوب شد.
در متن این حکم از سوی آیت ا… رئیسی آمده است:

“امیداست با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیتهای سنگین ناشی 
و  و ستمدیدگان  محرومین  به  رسیدگی  و  اسالمی  عدالت  اجرای  آن،  از 
حمایت از حقوق مشروع مردم را سر لوحه کار خود قرار داده و در انجام 

وظایف موفق باشید.”
۱5تیر  شنبه  روز  رابر   قضائی  حوزه  جدید  رئیس  معارفه  و  تودیع  آئین 
معاونین  و  استان  دادگستری  کل  رییس  موحد،  یداله  دکتر  حضور  با 
رابر   و  بافت   های  شهرستان  مردم  نماینده  و  جمعه،فرماندار  ایشان،امام 
در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن قضائی و اجرایی در رابر   

برگزار خواهد شد.
در این مراسم از خدمات و زحمات آقای جواد طالبیان،رئیس سابق حوزه 
قضائی رابر که در حال حاضر به عنوان رئیس دادگستری انار منصوب شده 

است  تقدیر بعمل خواهد آمد.
الزم به ذکر است انتصاب تمامی قضات و روسای حوزه های قضایی سراسر 
ا… رئیسی ،رییس قوه قضاییه صورت می  با امضای شخص آیت  کشور، 

گیرد.

سرپرست فرمانداری عنبرآباد:
  لزوم ارتقا دانش اجتماعی مردم باالخص 
جوانان در مواجه با آسیب های اجتماعی

با مدیر کل بهزیستی استان  در جلسه شورای اداری شهرستان عنبرآباد 
کرمان پیرامون معضالت و مشکالت شهرستان بحث شد.

در این جلسه امام جمعه محترم شهر عنبرآباد بیان نمودند که آگاه سازی و 
آموزش پیش از ازدواج بایستی در شهرستان تقویت شود.در ادامه مدیرکل 
بهزیستی استان کرمان بر لزوم ساماندهی و مدیریت آسیب های اجتماعی 
کردند.سرپرست  تاکید  مردم  مشارکت  با  و  بومی  های  برنامه  تدوین  با 
باالخص  مردم  اجتماعی  دانش  ارتقا  لزوم  به  نیز  شهرستان  فرمانداری 

جوانان در مواجه با آسیب های اجتماعی اشاره نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، 
مهرداد محسنی مدیر دفتر روابط عمومی با دکتر تقی زاده مدیر 
و  دیدار  کرمان  استانداری  ای  رسانه  مشاور  و  عمومی  روابط  کل 

گفتگو کرد.
در این دیدار تقی زاده ضمن تشکر از اطالع رسانی مناسب شرکت 
برق جنوب استان کرمان، بیان کرد: رضایت مشترکین برق و باال 

بردن کیفیت زندگی مردم پشتوانه کار این شرکت مي باشد.
اقتصادی شده  بحران  ما دچار  اینکه کشور  به  توجه  با  افزود:  وی 
امید  اخبار  به شنیدن  نیاز  دیگر  زمان  هر  از  بیش  ما  مردم  است 

بخش دارند.
در  کرمان  استانداری  ای  رسانه  مشاور  و  روابط عمومی  مدیر کل 
برق جنوب  کرد: خدمات شرکت  نشان  ادامه سخنان خود خاطر 
استان کرمان علی رغم شرایط نامساعد آب و هوا در نواحی جنوب 
استان که تحت حوزه عملیاتی این شرکت مي باشد بسیار ارزنده و 

قابل تقدیر مي باشد.
در این نشست همچنین مدیر دفتر روابط عمومی شرکت به ارائه 
برخی از فعالیت ها از جمله مبادله تفاهم نامه همکاری آموزشی و 
پژوهشی با دانشگاه های باهنر و تحصیالت تکمیلي، انعقاد تفاهم 
هوشمند  کنتور  نصب  ادارات،   بسیج  و  پرورش  و  آموزش  با  نامه 
برق  راستاي صرفه جویي مصرف  در  ها  آن  پایش  و  ادارات  براي 

اشاره نمود.
عمومی  روابط  با  بیشتر  تعامل  و  همکاری  خواستار  محسنی 
از  استفاده  همچنین  و  محتوا  تولید  واحد  خصوصا  و  استانداری 
براي مصرف  مردم  آگاه سازي  راستاي  در  فضای مجازی  ظرفیت 

بهینه برق شد.
محسنی خاطرنشان کرد: مهم ترین وظیفه روابط عمومی شناسایی 

اقدامات برجسته سازمان و انتقال آن به مردم می باشد.
شایان ذکر است دکتر تقی زاده انتصاب آقای مهرداد محسنی مدیر 

جدید دفتر روابط عمومی را با ارسال نامه ای تبریک گفت.
در این نامه چنین آمده است: احتراما انتصاب شایسته جناب عالی 
به سمت مدیر دفتر روابط عمومی شرکت نیروی برق جنوب استان 
کرمان را صمیمانه تبریک عرض مي نمایم؛ از درگاه خداوند متعال 
مزید توفیقات در عرصه روابط عمومي و پیشبرد اهداف آن شرکت 

را برایتان مسئلت دارم

دیدار مدیر دفتر روابط عمومی برق جنوب با 
مشاور روابط عمومی استانداری کرمان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت 
به مناسبت میالد فرخنده و سراسر نور 

حضرت فاطمه معصومه )س( ، روز دختر و 
آغاز دهه کرامت پیامی صادر کرد

درمتن پیام آمده است:
تعالی  سالروز والدت فرخنده حضرت فاطمه معصومه )س ( در  باسمه 
تقویم ملی ایران به نام روز دختر و برای ارج نهادن به این قشر وسیع از 

جامعه اسالمی نامگذاری شده است.
این روز عزیز و بر دلها سرور  آغاز دهه کرامت است و تا  میالد آسمانی 
هشتمین مهر سپهر سروری، حضرت ثامن الحجج، امام رضا )ع ( ادامه 

پیدا می کند.
 اینجانب ضمن تبریک به مناسبت میالد میمون عمه سادات، روز دختر به 
تمام ارادتمندان آستان خاندان عصمت و طهارت )ع( به خصوص خواهران 
ارجمند جامعه اسالمی و به ویژه دختران دانش اموزم از خداوند سبحان 
ائمه اطهار قرار دهد و به زنان و  می خواهم تمام مارا در مسیر هدایت 

دختران ما خلق و خوی فاطمی و زینبی عنایت فرماید.
آمین یارب العالمین

مجید امیرتیموری - مدیر آموزش وپرورش شهرستان جیرفت
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نظر به شروع زود هنگام فعالیت های انتخاباتی در برخی مناطق استان؛ 

اصوال در تمامی کشورهای دنیا انتقال قدرت 
در  مردم  مشارکت  و  رأی  صندوق  طریق  از 
از  نیز  سرنوشت خود رقم می خورد،کشور ما 
این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از ارکان 
رأی  با  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  حاکمیت 

مردم انتخاب می شوند،
ها  محدودیت  از  برخی  به  همواره  چند  هر 

مطرح  انتقاداتی  افراد  صالحیت  تأیید  در 
ریاست  همچون  مهمی  نهادهای  اما  بوده 
اسالمی،مجلس  شورای  جمهوری،مجلس 
و  اسالمی شهر  شوراهای  و  رهبری  خبرگان 
صندوق  پای  در  ملت  حضور  حاصل  روستا 

های رأی است.
خاص  قانون  و  قاعده  ها  انتخابات  این  اما 

خود را داشته و باید به آن عمل شود،ولی از 
آنجایی که در طول انقالب و دهه های اخیر 
تقریبا هر ساله ما شاهد یک انتخابات بودیم ،
می طلبد که فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی 
تمام  و  گردد  محدود  خودش  قانونی  ایام  به 
و  گرانی  بار  زیر  در  که  را  مردم  سال  طول 
این  درگیر  است  خمیده  کمرشان  مشکالت 

جنگ های سیاسی نکنیم،اما با کمال تأسف 
عمر  از  سال  یک  به  نزدیک  که  حالی  در 
مجلس دهم باقی مانده و تا انتخابات مجلس 
دیگر  ماه   ۹ تقریبا  یازدهم  اسالمی  شورای 

فاصله داریم، مدت هاست 
برخی اسب تبلیغات و به نوعی تخریب خود 
اجیر  جماعتی  از  استفاده  با  و  کرده  زین  را 

را  جامعه  مجازی،شرایط  فضای  در  شده 
ملتهب و شبه انتخاباتی کرده اند که این امر 
ایجاد عدم  به  نارضایتی عمومی  ایجاد  ضمن 
انگیزه در نمایندگان فعلی نیز منجر می شود،

از  اشتباه  رویه  این  به  اعتراض  ضمن  لذا 
های  هئیت  دفاتر  خصوصا  نظارتی  نهادهای 
با  شود  می  تقاضا  ها  شهرستان  در  نظارت 

و  احتمالی  های  کاندید  رفتار  دقیق  رصد 
را  مسائل  این  آنها  شکن  هنجار  طرفداران 

برای تأیید صالحیت ها مد نظر قرار دهند.

دردی که جـای درمـان نشست

آغاز بی قانونی و بی اخالقی های زود هنگام

یک   )Methadone انگلیسی:  )به  متادون 
داروی مخدر صنعتی قوی می باشد که کمتر 
غالباً  و  است  اعتیادآور  و هروئین  مورفین  از 
مهار  برای  نگهدارنده  داروی  یک  عنوان  به 
اعتیاد به هروئین و مواد مخدر به کار می رود. 
دیگر  و  هروئین  درمان  مؤثرترین  را  متادون 
برای تسکین  دارو  مواد مخدر دانسته اند.این 
نیز  غیرارادی  سرفه های  و  مزمن  دردهای 

تجویز می شود.
متادون در ۱۹۳۷ در آلمان ساخته شد و پس 
از پایان جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار 
گرفت و سودمندی آن در کنترل اعتیاد در 

دهه ۱۹۶۰ کشف شد.
»دولوفین«  مشهور  افسانه  یک  به  بنا 
آدولف  نام  از  دارو  تجاری  نام   )Dolophine(
هیتلر گرفته شده، اما در واقع این نام از واژه 
التین )dolor( به معنای درد و فین به معنای 

پایان می آید.
نگهدارنده  دوز  با  درمان  یا  درمانی  متادون 
تریاک  ترک  عالئم  بروز  از  که  متادون 
جلوگیری کرده و تقاضای آن را کاهش داده و 
یا از بین می برد، برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ 

برای درمان اعتیاد به این ماده متداول شد.
اما این ماده به ظاهر مفید ولی ویرانگر بیش 
را در  از یک دهه است که رسما جای خود 
کشور ما باز کرده و متأسفانه در جهت خالف 
میکند،ابتدا  تجویز خود حرکت  اولیه  اهداف 
برای  اعتیاد  ترک  توسط مؤسسات  ماده  این 
ترک مواد مخدر سنتی و صنعتی تجویز می 
ماهیت  به  بردن  پی  با  و  رفته  رفته  اما  شد 
این بالی خانمانسوز بیماران عاقل و معتادان 
استقبال  متادون  از  هرگز  ترک  خواستار 
به  آن  مشتقات  و  تریاک  ترک  زیرا  نکردند 
جایگزین  این  از  تر  سهل  و  تر  ساده  مراتب 

ترک  برای  که  افرادی  و  بود  پبشنهادی 
دیگر  هرگز  کردند  شروع  را  متادون  تریاک، 

موفق به کنار گذاشتن آن نشدند.
گیرندگان  تصمیم  و  دولت  شرایط  این  در 
به جای حذف و تعطیلی تولید متادون تنها 
تابلوها را عوض کرده و به شیوه جدیدی به 
فوق  مراکز  بار  این  پرداختند،آری  آن  توزیع 
مصرف  سوء  اصالح  یا  درمان  مؤسسات  به 
خود  فعالیت  و  داده  نام  تغییر  مخدر  مواد 
سیاست  قصد  دادند،شاید  ادامه  جدیت  با  را 
الگوی مصرف در جوامع  تغییر  برای  گذاران 
به نظر  تا حدودی عقالنی  تزریقی و پرخطر 
می رسید اما وقتی که به نیکی در این مقوله 
مینگریم در می یابیم که به خاطر اصالح ابرو 
بر  نظارت  عدم  با  و  ایم  کرده  کور  را  چشم 
استفاده های  و سوء  ماده مخرب  این  توزیع 
قرص  و  متادون  های  شیشه  نجومی  مالی 
های آن از میادین و گذرگاه ها و خانه های 
که  درآورد  سر  مخدر  مواد  فروشان  خرده 
ها،حمل  خانواده  نزد  در  آن  بودن  ناشناخته 
و  راحت  پلیس،مصرف  از  ترس  آسان،عدم 
عالمت  و  بو  ارزان،نداشتن  آلت،قیمت  بدون 

به شدت جمعیت  که  گردید  باعث  مشخص 
کم  سنین  در  خصوصا  کننده  مصرف 
این  کنترل  فعلی  شرایط  در  و  یابد  افزایش 
و  است  امکان  قابل  غیر  وحشتناک  سونامی 
برای  ها  خانواده  که  شود  می  مشاهده  گاها 
سراغ  متادون  دام  از  خود  فرزندان  خالصی 
مواد جایگزین همچون تریاک و شیره تریاک 
باالی  به دلیل قدرت  متأسفانه  روند که  می 
و  بود  خواهند  ناموفق  و  ناکام  اکثرا  متادون 
بعد از چند روز بیمار دوباره به سراغ این ماده 
خطرناک  عوارض  به  ،نظر  رود  می  جادویی 
این ماده در کوتاه مدت و بلند مدت از قبیل:
متادون  از  استفاده  عوارض  معمول ترین  از   (
 ، ضعف   ، منگی   ، خواب آلودگی  از  می توان 
دریچه  اختالل   ، دهان  خشکی   ، ناخوشی 
 ، طبیعی  ادرار  روند  در  تأخیر  و  پروستات 

یبوست و یا نوسان تنفسی نام برد .
، سردرد  ، خارش  ، کهیر  حساسیت پوستی 
احساس مستی   ، تمرکز  فقدان   ، ، سرگیجه 
رنگ   ، بینایی  ضعف   ، افسردگی   ، گیجی   ،
، حالت  قلب  ، طپش  ، عرق کردن  پریدگی 
از عوارض احتمالی استفاده  تهوع و استفراغ 

از متادون می باشند.
از غیرمعمول ترین عوارض استفاده از متادون 
)نوعی  آنافیالکسی  حساسیت  از  می توان 
مسمومیت خونی( ، اُفت فشار خون که باعث 
، سردرگمی  می شود  حال رفتگی  از  و  ضعف 
رعشه   ، رفتن  راه  در  تعادل  عدم   ، توهم   ،
برد  نام  عضالنی  ضعف  و  عضالت  پرش   ،
همچنین استفاده از متادون خطر انسداد و از 

کار افتادگی کلیه ها را نیز همراه دارد .
استفاده  یا   )overdose( مفرط  استفاده  عالئم 
می  ذیل  موارد  شامل  متادون  حد  از  بیش 

باشد:

خواب آلودگی ، گیجی ، رعشه ، تشنج ، منگی 
که منجر به کما می شود ، سرمای بدن ، افت 

فشار خون و کندی نسبی ضربان قلب (
وزارت  خصوص  به  دولت  که  طلبد  می 
بهداشت و درمان در اقدامی عاجل و ضربتی 
کشور  سطح  در  را  ماده  این  عرضه  و  تولید 
پروژه  این  و  سیاست  این  زیرا  کند  متوقف 
گرفته  فاصله  خویش  اصلی  هدف  از  کامال 
و  نوجوانان  و  جوانان  شدن  آلوده  به  تنها  و 
سوءاستفاده مالی برای عده ای تمام می شود.

در پی افزایش مصرف متادون بدون مجوز پزشکان؛
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محیا احمدی
کارشناس ارشد روانشناسی

در اولین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب 
و انرژی مدیران ارشد صنعت آب و برق استان 
عضو شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق با 
نماینده  علیدادی   المسلمین  و  االسالم  حجت 
امام جمعه کرمان دیدار  و  استان  ولی فقیه در 

کردند.
وفاضالب  آب  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
در  که  دیدار  این  در  کرمان،  استان  روستایی 
گرفت  صورت  محترم  جمعه  امام  دفتر  محل 
ضمن ارایه گزارشی از وضعیت آب و برق استان 
توسط مدیران مربوطه نسبت به همکاری بیشتر 

در  روحانیون  و  کرمان  استان  سطح  جمعه  ائمه 
گسترش فرهنگ صرفه جویی تاکید شد.

فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  مهندس رشیدی 
فراگیر  اهمیت  بر  جلسه  این  در  استان  روستایی 
شدن فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در جامعه 
تاکید کرد و وجود ائمه محترم جمعه در گسترش 

فرهنگ صرفه جویی در بین مردم را  مهم دانست.
زمینه  در  کامل  و  جامع  طرح  نبود  از  باانتقاد  وی 
از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  روستاها  آب  تامین 
روستاهای استان نظیر روستاهای شهرستان زرند با 

مشکالت تامین آب  شرب مواجه هستند.
وی گفت: استان کرمان 5۷۰۰ روستا دارد و ۹۰۰ 

روستا از این تعداد با تانکر آبرسانی میشوند.
رشیدی در بخش دیگری از سخنان خود آب را از 

اولویت های استان کرمان برشمرد.
بخشی  انسجام  شورای  رییس  علیزاده  مهندس 
مدیران صنعت آب و برق استان و مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای کرمان نیز با اشاره به نامگذاری هفته 
اول تیرماه با عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب  
و انرژی خاطرنشان کرد: آب و برق از جمله نیازهای 
مردم می باشد که نبود لحظه ای آن مشکالت روحی 

و روانی در جامعه ایجاد میکند.
از  مردم  برای  روحانیت  کالم  اینکه  بیان  با  وی   
در  داد:   ادامه  است،  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت 

نیازمند  جویی  صرفه  فرهنگ  گسترش 
در  محترم  روحانیت  بیشتر  همراهی 

استان هستیم.
الزم به ذکر است در ادامه جلسه مدیران 
صنعت آب و برق استان به تشریح مسائل 

و مشکالت حوزه خود پرداختند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
هفته  فرارسیدن  به  اشاره  با  نیز  کرمان 
انرژی  و  آب  مصرف  در  جویی  صرفه 
برق  و  آب  صنعت  مدیران  بین  وحدت 
استان را مثبت ارزیابی کرد و بر وحدت 
هر چه بیشتر برای عبور از مشکالت این حوزه تاکید 

نمود.
بخش  سه  به  را  انرژی  و  آب  حوزه  موضوعات  وی 
تقسیم نمود و افزود: فرهنگ مصرف بسیار ضعیف 

است و نیازمند کار بیشتر در این حوزه است.
طبیعت  به  مربوط  که  دیگر  بخش  داد:  ادامه  وی 
دخیل  آن  در  ها  انسان  و  است  خداوند  نعمات  و 
کارکنان  خانواده  به  مربوط  دیگر  بخش  و  نیستند 
به  رسانی  خدمت  کار  که  است  برق  و  آب  صنعت 
مردم را عهده دار هستند و باید در این زمینه برای 

حل مشکالت کوشید.

به مناسبت آغاز هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی صورت گرفت؛

دیدار مدیران صنعت آب و برق استان کرمان با نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه کرمان

مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان 
گفت: برای گذر از بحران تابستان در 
شهرستان زرند تصمیماتی اتخاذ شد.

شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
علی  مهندس  کرمان،  استان  آبفار 
آبفار  شرکت  مدیرعامل  رشیدی 
آب  مشکالت  گفت:  کرمان  استان 
روستاهای زرند بررسی و به زودی از 
تمام شبکه ها بازدید به عمل می آید.

وی در نشست کمیته گذر از بحران 
شهرستان زرند که با حضور اعضای 

باکم  هیئت مدیره و کمیته سازگاری 
آبفار  استان ومدیرامور  آبفار  آبی شرکت 
داشت:  شد،اظهار  برگزار  زرند  شهرستان 
دشتخاک  روستای  آبی  مشکل  حل  برای 
زرند قرار است باتوجه به حفر چاه در این 
منطقه تجهیزات لوله گذاری طرح به میزان 
وتوسعه  طرح  معاونت  توسط  1.6کیلومتر 
شرکت آبفار استان خریداری و در اختیار 
قرار  اجرا  برای  آبفار شهرستان زرند  امور 

گیرد.
وی بیان داشت: همچنین برای تجهیز چاه 
برداری  بربهره  نظارت  معاون  نیز  منطقه 
وهمچنین  وکانکس  لوله  آبفار  شرکت 
تابلو وکابل برای برق مورد نیاز طرح را در 

اختیارامور آبفار شهرستان قرار دهد.
رشیدی با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح 
آبفار شهرستان  امور  ولوله گذاری توسط 

کرد:  تصریح  شود  انجام  20تیرماه  تا  باید 
برعهده  مشترکین  آب  مصرف  مدیریت 

امور آبفار شهرستان زرند است.
استان  آبفار  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
روستای  آب  تامین  مشکالت  به  کرمان 
امور  وگفت:  کرد  اشاره  نیز  زرند  سربنان 
همکاری  با  باید  زرند  شهرستان  آبفار 
برای  اقدامات الزم  وتوسعه  طرح  معاونت 
فراهم  منطقه  در  را  تانکر  با  سیار  آبرسانی 

کند.
به  آبرسانی  مشکل  کرد:حل  تاکید  وی 
منابع  با  که  معارضاتی  دلیل  به  منطقه  این 
با  باید  دارد  وجود  محدوده  دراین  طبیعی 
نتیجه مستمر  نامه نگاری مربوطه تاحصول 

ادامه یابد.
بیشترمعاونت  همکاری  خواستار  وی 
برای  آبفار  برداری شرکت  بربهره  نظارت 

این  به  سیار  آبرسانی  هزینه  تامین 
روستا شد.

استان  آبفار  شرکت  مدیرعامل 
درخصوص  کرد:  بیان  کرمان 
چاه  سریعا  نیز  آباد  احمد  روستای 
ریالی  65میلیون  پمپاژوهزینه  فوق 

آن نیز پرداخت گردد.
در  سرعت  بر  تاکید  با  رشیدی 
روستایی  مردم  به  رسانی  خدمات 
آب  تامین  پمپ  اظهارداشت: 
سریعا  باید  نیز  زرند  شرقی  حاشیه 
توسط معاون نظارت بربهره برداری 
تهیه وامور آبفار شهرستان نیز طرف 2روز 

آنرا تعویض کند.
وهمکاری  تالش  از  قدردانی  با  رشیدی 
تامین  برای  کرمان  استان  آبفار  معاونین 
روستائیان  برای  سالم  شرب  آب  موقع  به 
روستای  آبی  مشکالت  حل  گفت:برای 
مربوط  تجهیزات  باید  نیز  اولیا  آباد  علی 
برداری  بهره  معاونت  توسط  آن  چاه  به 
آبفار  امور  ودراختیار  تامین  شرکت 

شهرستان قرار داده شود.
2روز  تا  نهایتا  نیز  را  مشکل  این  حل  وی 
آینده از امور آبفار شهرستان خواستار شد.

مشکالت  رفع  اظهارداشت:جهت  رشیدی 
میلیون   200 مبلغ  بحران  شرایط  به  مربوط 
ریال تنخواه توسط معاونت طرح و توسعه 

به شهرستان  زرند پرداخت گردد.

حل مشکل آب روستاهای زرند زیر ذره بین شرکت آبفار

  

امور خیریه استان  اوقاف و  اداره کل  به گزارش روابط عمومی 
مدیر  تدینی  اسماعیل  االسالم  حجت  خبری  نشست   ، کرمان 
کل اوقاف و امور خیریه استان صبح سه شنبه با اصحاب رسانه 
پیرامون برنامه های طرح تابستانی”نشاط معنوی” و برنامه های 
برگزار  کرمان  استان  امامزادگان  در   “ کرامت  دهه  بزرگداشت 

شد.
حجت االسالم تدینی با اشاره به اجرای برنامه های طرح نشاط 
جوانان  و  نوجوانان  فراغت  اوقات  سازی  غنی  جهت   معنوی 
روز  مدت ۴5  به  این طرح  گفت:   تابستانی  تعطیالت  ایام  در 
برگزار می شود و  بقعه شاخص  تیرماه درآستان ۴۴  اواسط  از 
تاکنون حدود ۶ هزار نفر برای شرکت در این طرح در استان 

کرمان ثبت نام کردند.
وی با بیان اینکه بقاع متبرکه و امامزادگان یکی از مکان هایی 

است که مامن مردم قرار گرفته و روزانه تعداد زیادی از مردم در 
این مکان های مقدس حضور پیدا می کنند افزود: دهه کرامت را 
در پیش داریم و یکی از برنامه های اوقاف در این ایام  برگزاری   
۱۲ ویژه برنامه در سطح استان است که  مهمترین آنها برنامه 

روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان است.
ادامه سخنان  در  کرمان   استان  امور خیریه  و  اوقاف  مدیرکل 
رویکرد  متبرکه  بقاع  مدیریتی  اصالح  اینکه  به  اشاره  با  خود 
اوقاف است و نیازمند بازنگری در سطح هیئت امناهای این بقاع 
هستیم، گفت: طی سال جاری ۱55 خادم جدید که افتخاری 
نیز فعالیت می کنند جذب شده و بیش از ۴۰۰ بقعه در هیئت 

امنای آنها بازنگری شده است.
داریم  استان  در  شاخص  متبرکه  بقعه   ۲۲ اینکه  بیان  با  وی   
که احکام هیئت امنای آنها در تهران رسیدگی و صادر می شود 
امامزادگان  و  متبرکه  بقاع  جامع  طرح  بازنگری  و  تهیه  افزود: 

به  توجه  با  عمرانی  فعالیت های  و  است  کار  دستور  در  استان 
نیازهای روز جامعه انجام می شود.

حجت االسالم تدینی با اشاره به اینکه اداره اوقاف برنامه محور 
کار می کند و برای هر برنامه مذهبی هدفمند و براساس نیت 
واقف عمل خواهیم کرد گفت: تمامی برنامه های اوقاف براساس 
کشور  متبرکه  اماکن  سطح  در  یکپارچه  بصورت  دستورالعمل 

اجرا می شود.
وی با بیان اینکه  آستان مقدس۲۱۸ بقعه و امامزاده در کرمان 
وجود دارد ،تصریح کرد: وجود بقاع متبرکه نشان از والیتمداری 

و مذهبی بودن مردم استان کرمان است.
اینکه  به  اشاره  با  استان کرمان  امور خیریه  و  اوقاف   مدیرکل 
۴۳ روحانی ثابت در امامزادگان استان فعالیت می کنند گفت: 
به مناسبت های مختلف اعزام مبلغ داریم و اعزام مبلغ به مناطق 

بسیار محروم و بقاع متبرکه را وظیفه خود می دانیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 5۰۰ روحانی آموزش دیده به 
در  امسال  افزود:  است  شده  اعزام  کرمان  استان  مختلف  نقاط 
طرح نشاط معنوی ۴۰ روحانی متخصص در زمینه های مختلف 

به بقاع متبرکه استان اعزام می شوند.
مدیر کل اوقاف استان در ادامه سخنان خودبا اشاره به تشریح  
برنامه های عملیاتی سال ۹۸ این اداره گفت:برنامه های عملیاتی 
با بیش از ۲۰۰ شناسه و برش برنامه پس از  امسال این اداره 
تدوین به  معاونت ها، و ۱۸دفتر نمایندگی و اداره شهرستانی 

ارجاع داده شد
ابالغی  های  برنامه  شناسه  بار  اولین  برای  امسال  افزود:   وی 
سازمان اوقاف بر اساس پست اداری کارکنان اوقاف برنامه ریزی 
در  عملیاتی  های  برنامه  تکمیل  در  استان  کارمند  هر  و  شده 

سامانه جامع موقوفات  دارای وظیفه مشخص است
حجت االسالم تدینی برنامه های عملیاتی امسال این اداره را در 
راستای رسالت و وظیفه اوقاف در عمل امینانه به نیات واقفین 
خیراندیش ، رشد وآبادانی بقاع متبرکه ، تبدیل اماکن متبرکه 
به قطب فرهنگی ، اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغی فرهنگ 
بقاع متبرکه  و  امامزادگان  از ظرفیت معنوی  استفاده  با  وقف  

ذکر کرد.
وی با اشاره به رسالت و سهم سازمان اوقاف از بیانات ارزشمند 
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی افزود: یکی 
از برنامه های اجرایی  ومسئولیت اجتماعی  سازمان اوقاف در 
،فرهنگی  اجتماعی  افق)خدمات  اجرای طرح  این مهم   اجرای 
و قرآنی( می باشد که نسبت به تحقق آن اهتمام ویژه ای شده 

است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان:

طرح تابستانی نشاط معنوی در 44 امامزاده شاخص کرمان اجرا می شود
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ساویدان میتواند به قطب کشاورزی،گردشگری و سرمایه گذاری بدل شود

شهروندان گرامی؛
قرار  بحران  خط  روی  کرمان  استان 
های  سفره  بودن  پایین  دلیل  به  دارد. 
جدی  آب  کمبود  بحران  زیرزمینی، 
وضعیت  از  رفت  برون  راه  است.تنها 
موجود نهایت صرفه جویی در تابستان 
جاری می باشد. توجه همگان را به این 

مهم جلب می کنیم.
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 

فاضالب استان کرمان

نظر به اهمیتی که مدیریت روستایی در تحقق اهداف 
فعلی  شرایط  در  پایدار  توسعه  دارد،  روستایی  توسعه 
مدیریت  باشد.  می  محوری  دانایی  اساس  بر  جهان 
اصل  این  به  متکی  باید  ایران  روستایی  پایدار  توسعه 
دانایی  تحقق  برای  الزم  بسترهای  و  باشد  کلیدی 

محوری در روستاهای کشور را فراهم نماید.
توسعه  در  ها  دهیاری  نقش  شناخت  راستا  این  در 
ارزیابی نظرات ساکنان روستاها و نخبگان  و  روستایی 
بومی در زمینه عملکرد آنها در این زمینه اهمیت بسیار 

زیادی دارد.
و  ویژه  های  پتانسیل  دارای  روستا  هر  که  شکلی  به 
که  کند  می  محوری کمک  دانایی  و  بوده  خاص خود 
این ظرفیت ها کشف و از حالت بالقوه به فعلیت برسند. 
بین  جاده  کیلومتری  چند  در  ساویدان  روستای 
مرکز  از  اندکی  فاصله  با  و  هرمزگان  به  کرمان  المللی 
بوده  ایران  استثنایی  مناطق  از  یکی  جبالبارز  بخش 
از  اعم  آن  مختلف  های  بخش  در  گذاری  سرمایه  که 
به  میتواند  گردشگری  و  طیور  و  دام  کشاورزی،حوزه 

کمک  بخش  کل  و  روستا  این  اقتصادی  شکوفایی 
منحصر  و  استثنایی  اقلیمی  دارای  ساویدان  کند،زیرا 
در  را  اقلیم  پتانسیل چندین  و  جاذبه  و  است  فرد  به 
خود جمع کرده است،مرکبات این منطقه بی نظیر و 
زیتون آن به مراتب از زیتون منجیل و لبنان مرغوب 
فرآوری  صنعت  در  گذاری  سرمایه  تنها  و  است  تر 
محصوالت زیتون میتواند صدها نفر را مشغول و درآمد 
زایی باالیی برای اهالی داشته باشد،این اقلیم استثنایی 
درمانی  حیث  از  مؤثر  بسیار  آبگرم  دارای چشمه های 
است و چشمه ها،رودخانه و تپه ماهورهای اطراف آن 
قابلیت  است،این  افزوده  آن  نوازی  و چشم  زیبایی  بر 
ها توانسته این روستا را از سایر مناطق متمایز کند و 
قطعا با خدمات دهیاری در دوران جدید سیر تحول و 
دگرگونی چشمگیر را در این روستا شاهد خواهیم بود.
بر همین اساس و با همراهی دهیار این روستا 
از  ما  خبری  کریمی،تیم  سیروس  آقای 
در  میدانی  بازدید  ضمن  و  شد  روستا  وارد  نزدیک 
به  تنها  که  گرفت  قرار  شده  انجام  خدمات  جریان 
برخی از آنها اشاره می کنیم و اولویت های پیش رو 

را نیز بیان می کنیم:
****

-دیوار کشی معابر روستا با مصالح سنگ و  سیمان 
برای حفظ حریم

سطح  معابر  و  ها  کوچه  در  معابر  روشنایی  -نصب 
روستا

-نصب تابلوی شناسایی کوچه ها و معابر 
راهنمایی  برای  بزرگ روستا  تابلوی  -نصب دو عدد 
در ورودی جاده اصلی جیرفت - جبالبارز و دو راهی 

زارین -ساویدان
مقدس جمهوری  پرچم  اهتزاز  و  پرچم  پایه  -نصب 

اسالمی ایران در ورودی روستا
-خرید سطل زباله و قرار دادن آنها در سطح روستا

با  روستا  آبخیزداری  طرح  احداث  برای  -پیگیری 
همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 

استان کرمان
-پیگیری برای تجهیز و به روز رسانی سیستم گیرنده 
مسؤل  مارزی  آقای  صمیمانه  همکاری  با  تلویزیون 

محترم صدا و سیما
و  مذهبی  مراسمات  برگزاری  برای  -هماهنگی 

فرهنگی
با  روستا  مسجد  افتتاح  و  تکمیل  برای  -پیگیری 
همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جیرفت

-پیگیری برای راه اندازی آب شرب روستا با همکاری 
اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان جیرفت که 

لوله و ملزومات تخلیه گردیده است
بوم  خانه  اندازی  راه  برای  هماهنگی  و  -همکاری 

گردی به مدیریت غالمرضا کریمی
سیروس  آقای  روستا  دهیار  پایان  در 
کریمی ضمن تشکر از همیاری و همراهی اعضای 
کریمی)موسی(  عباس  آقای  شورا  محترم 
خانم  سرکار  و  کریمی  حمداهلل  ،آقای 
و  سابق  فرمانداران  از  کریمی  حدیثه 
بخش  جیرفت،بخشدار  شهرستان  فعلی 
قاسمی،  محسن  مهندس  آقای  جبالبارز 
مهندس  آقای  ها  دهیاری  فنی  مسؤل 
سیاوش بیدشکی و مسؤل مالی دهیاری 
ها آقای محمد جواد اسحاقی به واسطه همه 
مساعدت ها و همکاری ها کمال امتنان را ابراز و از 
تقاضا  و شهرستان جیرفت  جبالبارز  بخش  مسؤالن 
اندازی  روستا،راه  اصلی  معبر  آسفالت  برای  نمود 
به  زیتون  تبدیل  و  ،فرآوری  کشی  روغن  کارخانه 
روستا  محصول  ترین  کلیدی  و  ترین  اصلی  عنوان 
را  الزم  اقدامات  روستا  گردشگری  صنعت  توسعه  و 

مبذول فرمایند.

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 9۵۶ یك دستگاه
2-کمپرسی ده تن دو دستگاه

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 20 تیرماه 1۳98 جهت ارائه 
پیشنهاد کار و قیمت به امور مالی دهیاری ها واقع در بخشداری جبالبارز مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخه 22 تیرماه 1۳98 ساعت 9 صبح می باشد

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

0۳44۳2۷۵0۳2-091۳940۳۷91 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 8۷۵4۵014۷ نزد بانك کشاورزی به نام ماشین آالت دهیاری های بخش 

جبالبارز
2-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.

آگهی مزایده اجاره ماشین آالت دهیاری های بخش جبالبارز

نژاد  سلطانی  اکبر  علی  مهندس 
انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
اسالمی استان در حاشیه بازدید از مناطق سیل 
زده  شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت:در سیل 
فروردین ماه شهرستان حمیدیه استان خوزستان شاهد 
خسارات مالی و تخریب منازل در این شهرستان بودیم 
مسکن  بنیاد  ارزیابی  های  تیم  کرد  نشان  خاطر  وی 
بازسازی  معین  ستاد  عنوان  به  کرمان  استان  انقالب 
استان  حمیدیه  شهرستان  تجاری  و  مسکونی  مناطق 
خوزستان در اولین ساعت پس از اینکه وزارت کشور 
استان کرمان را معین بازسازی شهرستان حمیدیه اعالم 
تقریبا  و  شدند  حاضر  حمیدیه  شهرستان   در  کردند 
زده  سیل  مناطق  در  رسانی  کار کمک  روز  اولین  از 
شروع شد تا شاهد ایجاد روحیه امید و نشاط در مردم 

باشیم و این کار همچنان با جدیت ادامه دارد. 
سلطانی نژاد تاکید کرد در ادامه با حضور کارشناسان 

میزان  ارزیابی  کار  استان  مسکن  بنیاد 
و  دیده  آسیب  واحدهای  خسارت 
آوار  جهت  منازل  این  بندی  اولویت 
برداری در دستور کار قرار گرفت و در 
نهایت جهت تشکیل پرونده و پرداخت 
تسهیالت و کمکهای بالعوض اقداماتی 

صورت گرفت .
بیان  استان  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
 2156 حمیدیه  شهرستان  در  داشت 
احداثی  دیده  خسارت  مسکونی  واحد 

برای  تاکنون  و  شده  ارزیابی  و  شناسایی  تعمیری  و 
و  شهری  مسکونی  واحد  ساخت  پرونده  1868واحد 
روستایی در شهرستان تشکیل شده و مردم همچنان در 

این راستا فعال هستند .
وی خاطر نشان کرد بیش از 939 واحد آسیب دیده  
شهرستان کمک بالعوض دریافت نموده اند،همچنین 
تمامی هزینه های صدور پروانه ساختمانی در شهر و 
مردم  برای  مهندسی  نظام  نظارت  های  هزینه  روستا 
رایگان و توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی پرداخت 
می شود و متقاضیان به شهرداری برای صدور پروانه 

معرفی می شوند.
:عملیات  داشت  ابراز  استان  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
اجرایی جهت ساخت و ساز منازل با توجه به شرایط 
هوای گرم آغاز گردیده و همچنین کار توزیع سیمان 
و  شده  شروع  دیده  آسیب  واحدهای  بین  رایگان 
معظم  مقام  اهدایی  سیمان  پاکت   14760 تاکنون 

رهبری توسط بنیاد مسکن بین واحدهای خسارت 
دیده توزیع شده است.

واحدهای  برای  پرداختی  تسهیالت  میزان  وی 

تسهیالت،12  میلیون   50 را  حمیدیه  شهر  در  احداثی 
معیشتی  تسهیالت  میلیون  میلیون کمک بالعوض،10 
به همراه 3 تا 6  میلیون کمک بالعوض معیشتی بیان 
کرد و افزود در 22 روستای آسیب دیده تحت نظارت 
ستاد معین بنیاد مسکن استان نیز 40  میلیون تسهیالت 
تسهیالت  و  بالعوض  کمک  میلیون   10 همراه  به 
تعمیری  واحدهای  و  شد  خواهد  پرداخت  معیشتی 
عوض  بال  میلیون   5 تا   3 و  تسهیالت  میلیون   15 نیز 
 1666 تاکنون  افزود  ایشان  کرد.  خواهند  یافت  در 
متقاضی توسط بنیاد مسکن به بانکهای عامل پرداخت 
تسهیالت معرفی شده اند و بیش از 700 نفر با بانکها 
مدیر  نژاد  سلطانی  مهندس  اند،  کرده  قرارداد  انعقاد 
گفت  کرمان  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل 
حمیدیه  شهرستان  مردم  کنار  در  بازسازی  پایان  تا 
است  ذکر  شایان  ماند،البته  خواهیم   خوزستان  استان 

در بازسازی اصلی ترین عامل مشارکت مردم است.

بازدید مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان از شهرستان سیل زده حمیدیه
)نوبت دوم(

کریمی دهیار:

کرامت بهره مند زاده - دهیار هیشین سفلی


