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نتیجه وحدت و انسجام 
در شورای اسالمی و شهرداری عنبرآباد؛

تجدید آگهی مناقصه شهرداری دوساری
مناقصه

مجید داوری -  شهردار دوساری

شهرداری دوساری در نظر دارد به استناد موافقت نامه 
شماره 6726۱8 تاریخ 98/۱۱/2۰ نسبت به اجرای پروژه خرید و

 نصب تجهیزات الکترونیکی ثبت هوشمند تخلفات و عالئم راهنمایی و رانندگی
 ) خرید دوربین پایش تصویری 3 دستگاه ( به اعتبار ۱۰ میلیارد ریال

 ) ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ( از طریق مناقصه عمومی با واگذاری به پیمانکاران و شرکت های 
واجد شرایط اقدام نماید .

لذا از شرکت کنندگان واجد الشرایط دعوت بعمل می آید از مورخه 98/۱2/۱9 جهت خرید 
اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت 
 نمایند. ضمنًا اعتبار این پروژه به صورت نقدی و اوراق با سررسید 3 ساله می باشد .

شـرایط شرکت در مناقصه :
۱- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 5 درصد کل مبلغ قرار داد و یا واریز نقدی به حساب 
 سپرده 2۱7۱۱23928۰۰7 نزد بانک ملی بنام شهرداری دوساری بابت شرکت در مناقصه.

2- هزینه درج آگهی در سه نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .
3- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی یک هفته پس از درج آگهی تجدید مناقصه 

به دبیرخانه شهرداری می باشد .
4- مبلغ سپرده برنده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی و انعقاد قرارداد مسترد 
نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب و به 

استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها ضبط می گردد.
. شد  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  ناخوانا  و  خورده  خط  و  مخدوش  پیشنهادات  به   -5 

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

تجدید آگهی مناقصه شهرداری دوساری
مناقصه

مجید داوری -  شهردار دوساری

شهرداری دوساری در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره
 67265۱ تاریخ 98/۱۱/2۰ نسبت به اجرای پروژه احداث زیر سازی، 

آسفالت و جدول گذاری کوچه های شهرک امام، بولوار فرهنگ و بولوار سلمان فارسی 
از محل اعتبارات استانی، داخلی و 3 درصد نفت و گاز به اعتبار ۱9 میلیارد ریال

 ) ۱9/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ( از طریق مناقصه عمومی با واگذاری به پیمانکاران و شرکت های 
واجد شرایط اقدام نماید .

لذا از شرکت کنندگان واجد الشرایط که دارای رتبه و صالحیت از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی بوده دعوت بعمل می آید از مورخه 98/۱2/۱9 جهت خرید اسناد مناقصه 
به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . ضمنًا 
 اعتبار این پروژه به صورت نقدی و اوراق و اسناد خزانه با سررسید سال ۱4۰۱ می باشد .

شـرایط شرکت در مناقصه :
۱- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال معادل 5 درصد کل 
مبلغ قرار داد و یا واریز نقدی به حساب سپرده 2۱7۱۱23928۰۰7 نزد بانک ملی بنام 

شهرداری دوساری بابت شرکت در مناقصه.
2- هزینه درج آگهی در سه نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

3- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی یک هفته پس از درج آگهی تجدید مناقصه 
به دبیرخانه شهرداری می باشد .

4- مبلغ سپرده برنده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی و انعقاد قرارداد 
مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به 

ترتیب و به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها ضبط می گردد.
. شد  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  ناخوانا  و  خورده  خط  و  مخدوش  پیشنهادات  به   -5 

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 
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یادداشت  مدیر مسئول روشنفکـری
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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

با معرفی مدیرعامل و اعضای شورای سازمان؛

سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کرمان فعالیت 

خود را آغاز کرد
2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2
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با درایت دکتر مکارم؛
عملکرد دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت در برابر کرونا
 قابل تقدیر است

2

در نود و نه، اخالق و انسانیت را ارج بنهیم
تفاوت انسان با سایر حیوانات که ما را از آنها متمایز کرده و به عنوان اشرف مخلوقات 
می شناسند پایبندی به اخالق و احساس مسؤلیت در قبال همنوع خویش است، و اگر 
رفتار ما بر اساس سرشت پاک بشر می  بود، همگان می  بایست این شعر حضرت 

سعدی که می فرماید »بنی آدم اعضای یک 
راه خویش  چراغ  را  دیگرند(«  پیکرند)یک 
اخالقی ها  بد  شاهد  هرگز  و  می دادند  قرار 
هستیم  زمانه  این  در  که  هایی  ناهنجاری  و 
سیل،  کرونا،  با  گرچه  امسال  نمی بودیم. 
ویرانی و خشم طبیعت آغاز گردید و شاهد 
صحنه های تلخ بی شمار در ابتدای بهار بودیم، 
انسان ها که برای کمک به  اما رفتار برخی 
کسبه و مستأجران اجاره بهای ملک خویش 
با شبه موجوداتی که ماسک و  را بخشیدند 
احتکار  فروشی  گران  برای  را  نظافت  لوازم 

کردند قابل قیاس نبود، برخی در این وانفسا فقرا و مستمندان را از یاد نبردند و هر آنچه 
که در توان داشتند از آنها دریغ نورزیدند، تشکل های خیریه، سمن ها و گروه های 
مردمی آستین باال زده و برای اقشار آسیب پذیر کمک جمع کردند و شبانه به دستشان 
رساندند، آری این ها تبلور سیرت نیک انسانی است که بر عکس آن با ظهور خوی 
حیوانی می تواند به جانوری مبدل شود که عصای کور را برباید. از بالیای طبیعی و 
حوادث ناگوار همچون کرونا، سیل، زلزله، طوفان، تصادف و...که بگذریم بزرگترین 
درد و مشکل امروز جامعه ایران دوری از اخالق و انصاف است که آثار منفی آن را 
در جای جای کشور و زندگی مان شاهدیم. بدون شک قتل، کالهبرداری، طالق، 
تجاوز و در رأس آن مشکالت عدیده اقتصادی غیر از تحریم ها و برخی سیاست 
گذاری های غلط و ناکارآمدی برخی نهادهای متولی، ریشه اصلی آن در مغفول واقع 
شدن اخالق و انسانیت در نزد مردم است که به راحتی به احتکار هر چیزی ولو دارو، 
ماسک یا شیر خشک نوزاد روی می آورند، در این وانفسا هیچ کس به حق خود قانع 
نبوده و با خرید و انبار سکه، طال، ارز و...راه نفس کشیدن را بر آنها که می خواهند سالم 
و بر اساس اصول انسانیت زندگی کنند سد می کنند، آری آن پیرمرد بازاری به ظاهر 
متدین که به رغم داشتن صدها میلیارد سرمایه، مایحتاج مردم را احتکار میکند در مقام 
آدمیت از سگ های امداد گر که برای نجات جانی، جان خود را به خطر می ا ندازند 
کمتر است. از آنجا که دیر یا زود همه ما رخت سفر به جهان باقی بر می بندیم و باید 
در محضر دادگاه عدل الهی پاسخگو باشیم، بیائیم امسال را سال آغاز تمرین و مشق 
خوب بودن و انسان بودن خویش قرار داده و قبل از آن که فرصت به اتمام برسد مقام 

انسانیت خویش را پاس بداریم .
                            احسان احمدی

آغاز فعالیت مشاغل 
»غیر پرخطر«، مشروط به 

اخذ تعهد

نظر به تأکید حاکمیت مبنی بر عدم خروج مردم از منزل برای کنترل کرونا؛

در خانه ماندن، نان می خواهد

3

با تکرار خسارات سریالی سیل به شهرها و روستاها؛

مردم، مقصران را نخواهند بخشید

4
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
از  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری 
تعویـق کـوچ عشـایر ایـن منطقـه 
تـا اوایـل خردادمـاه جـاری خبـر 
تاخیـر،  ایـن  دلیـل  گفـت:  و  داد 
ویـروس  انتشـار  از  جلوگیـری 

اسـت. کرونـا 
و  گفـت  در  احمـدی  حمـزه 
گو بـا خبرنـگار ایرنا افـزود: طرح 
کوچ عشـایر از قشـالق بـه ییالق، 
از تاریـخ ۲۰ اسـفندماه  هـر سـال 
اجـرا  کرمـان  جنـوب  منطقـه  در 
اردیبهشـت ماه   ۲۰ تـا  و  می شـود 
بـه منظـور جلوگیـری از تخریـب 
مراتـع ادامـه دارد ولـی امسـال بـا 
توجـه بـه شـرایط حاکم بـر جامعه 
ویـروس  شـیوع  از  جلوگیـری  و 
 1۵ تـا  حداکثـر  می توانـد  کرونـا 

روز بـه تاخیـر بیفتـد.
بـا توجـه بـه  ایشـان ادامـه داد: 
شـرایط جـوی در جنـوب کرمـان 
عشـایر این منطقـه می توانند کوچ 
شـرایط  کـه  زمانـی  تـا  را  خـود 
جـوی و پوشـش گیاهـی مناسـب 
زیـرا  بیندازنـد  تعویـق  بـه  اسـت 
دام هـای عشـایر بـا گرم شـدن هوا 
نمی تواننـد  قشـالقی  مناطـق  در 

بیاورنـد. دوام 
ایـن  داشـت:  اظهـار  احمـدی 
تغییـر در زندگی عشـایری ممکن 
اسـت مشـکالتی بـه همـراه داشـته 
بـا  مقابلـه  شـرایط  در  امـا  باشـد 
زندگـی  کـه  همچنـان  کرونـا، 
روسـتایی  و  شـهری  جوامـع 
جامعـه  شـده  تغییـر  دسـتخوش 
عشـایری هم ناخواسـته درگیر این 

اسـت. تغییـرات 
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
بـه  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری 
مناسـب  و  اخیـر  بارندگی هـای 
پوشـش  و  جـوی  شـرایط  بـودن 
گیاهـی در منطقـه جنـوب کرمـان 
اشـاره کـرد و گفـت: بهتـر اسـت 
بهـاره خـوداری  از کـوچ  عشـایر 
کننـد و تـا مسـاعد شـدن شـرایط 
باشـند. داشـته  را  الزم  همـکاری 

بـرای  کـرد:  تصریـح  وی 
پیشـگیری از شـیوع کرونـا در بین 
جلوگیـری  و  عشـایری  جوامـع 
از طریـق  ایـن ویـروس  انتقـال  از 
عشـایر، ضـرورت دارد تـا کـوچ 
مناطـق  بـه  خـود  کـوچ  نشـینان، 
ییالقـی را به تأخیـر بیاندازند و این 

امـر از نظـر مـا بالمانـع اسـت.

احمـدی اظهـار داشـت: اقـدام 
اقـدام  چـرا،  مدیریـت  طـرح 
حفاظتـی مهمـی در زمینـه ایجـاد 
کـه  اسـت  مراتـع  و  دام  تعـادل 
سیاسـت های  از  یکـی  عنـوان  بـه 
راهبردی در دسـتور کار اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری قـرار 

دارد.
گونـه  هـر  مـردم  گفـت:  وی 
گـزارش آتش سـوزی عرصه های 
منابـع طبیعـی، تخریـب و تصـرف 
گیاهـان  قاچـاق  ملـی،  اراضـی 
طریـق  از  را  چـوب  و  دارویـی 
امـداد  کـد  تمـاس 1۵۰۴  شـماره 
فرماندهـی  بـه  مرتـع  و  جنـگل 
یـگان حفاظـت اطالع دهنـد تا در 
کمتریـن زمـان ممکـن رسـیدگی 

شـود.

چهارشـنبه  صبـح  جلسـه  در 
بیسـتم فروردیـن مـاه بـه ریاسـت 
اسـتاندار کرمـان در زمینـه حمـل 
محصـوالت  بـازار  توسـعه  و 
کشـاورزی جنوب اسـتان تصمیم 

شـد. گیـری 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری 
تصمیمـات  تشـریح  در  فدائـی 
قرارشـد  گفـت:  شـده  اتخـاذ 
کرمـان  اسـتانداری  پیگیـری  بـا 
عـوارض  بازرگانـی،  اتـاق  و 
و  شـده  حـذف  پیـاز  صـادرات 
محصـول  ایـن  صـادرات  امـکان 
را بـه خـارج از کشـور بـه ویـژه 
کشـورهای همسـایه فراهم  نماید.

اسـتاندار کرمان افـزود: باتوجه 

محصـوالت  حمـل  اهمیـت  بـه 
کشـاورزی جنـوب مقـرر گردید 
ابـالغ  منطقـه  هـای  جایـگاه  بـه 
شـود سـوخت آزاد را بـه میـزان 
نـاوگان  اختیـار  در  نیـاز  مـورد 
حمـل و نقـل منطقـه قـرار دهنـد.   
کـرد:  تصریـح  فدائـی  دکتـر 
صـورت  هـای  کمـک  کمـاکان 
تأمیـن  خصـوص  در  گرفتـه 
افزایـش  و  روغـن  السـتیک، 
سـهمیه سـوخت غیرآزاد استمرار 

یابـد. مـی 
اسـتاندار کرمـان افـزود: مقـرر 
دسـتگاههای  کلیـه  بـه  گردیـد 
ذیربـط ابالغ شـود تمهیدات الزم 
را فراهـم  آورند تا بیمـاری کرونا 
کاهـش  در  تاثیـری  ویـروس 

حجـم ناوگان حمـل و نقل منطقه 
نداشـته باشـد.

هـم چنیـن  اداره کل صنعـت، 
معـدن و تجـارت جنوب با اسـتان 
تـا  هـای دیگـر هماهنـگ نمایـد 
پیـاز، گوجـه و سـایر محصـوالت 
منطقـه  از  را  خـود  نیـاز  مـورد 
نماینـد  تأمیـن  اسـتان  جنـوب 
همچنیـن کارخانه هـای  فرآوری 
کشـور مـواد اولیه مـورد نیاز خود 
خریـداری  اسـتان  جنـوب  از  را 

کننـد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جلسـه  در  کرمـان  اسـتانداری 
توسـعه  و  حمـل  ریـزی  برنامـه 
کشـاورزی  محصـوالت  بـازار 
ریاسـت  بـه  کـه  اسـتان  جنـوب 

دکتـر فدائـی برگـزار شـد، رضـا 
بازرسـی،  کل  مدیـر  اشـک 
امـور  و  عملکـرد  مدیریـت 
حقوقـی اسـتانداری کرمـان ،رضا 
هماهنگـی  مدیـرکل  سـنجری 
اسـتانداری،  اقتصـادی  امـور 
رئیـس  زاده  طبیـب  مهـدی 
کرمـان،  اسـتان  بازرگانـی  اتـاق 
فرمانـدار جیرفـت،  ابوذرعطاپـور 
رئیـس  برخـوری  سـعید  دکتـر 
جهـاد کشـاورزی جنوب اسـتان، 
مسـعود جمیلـی و سـیدعلی حـاج 
سـید علیخانی مدیـرکل راهداری 
و حمـل و نقل جـاده ای جنوب و 

داشـتند. حضـور  شـمال 

تدبیر پروفسور فدایی
 برای بازار پیاز و محصوالت جنوب

میهمـان  عنـوان  بـه  کـه  کرونـا  ویـروس 
ناخوانـده پـس از ظهـور در چیـن طـی مـدت 
زمـان کوتاهـی جهان را فرا گرفـت و به عنوان 
یـک پاندمـی کشـنده مطـرح گردید،بسـیاری 
هفـت  گـروه  کشـورهای  و  هـا  ابرقـدرت  از 
اقتصـادی  هـای  قـدرت  کـه  بیسـت  گـروه  و 
آورد،تـا  در  زانـو  بـه  را  هسـتند  جهـان  برتـر 
سـر  بـر  اروپـا  و  آمریـکا  میـان  کـه  آنجـا 
لفظـی  پزشـکی جنـگ  تجهیـزات  و  ماسـک 
کـه  مـا  کشـور  اوصـاف  ایـن  گرفت،بـا  در 
بدتریـن  تحـت  و  شـکننده  اقتصـادی  دارای 
تحریـم هـای آمریـکا قـرار داشـت و حتـی در 
واردات دارو و تجهیـزات دچـار مشـکل بـود 
بـه خوبـی  را  فاجعـه  ایـن  پزشـکی  بحـث  در 
کرمـان  اسـتان  جنـوب  کرد،امـا  مدیریـت 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  پوشـش  تحـت  کـه 
جیرفـت قـرار دارد و هفت شهرسـتان منطقه را 

سـرویس مـی دهد،بـه رغـم مشـکالت عدیده 
امکانات،پاییـن  و  اعتبـار  زیرسـاختی،کمبود 
بـودن سـطح رفـاه و بهداشـت خانوارها،وقـوع 
روزانـه  ایـام،ورود  همیـن  در  مخـرب  سـیل 
از سراسـر  بـار  بـرای حمـل  کامیـون  هـزاران 
کشـور و همجـواری بـا برخـی مناطـق محروم 

اسـتان هرمزگان و سیسـتان بلوچستان،مدیریت 
بهداشـت و درمـان آن تنهـا بـا تکیـه بـر تـوان 
و  خیریـن  هـای  سـختکوش،کمک  پرسـنل 
مدیریـت بی نظیـر دکتـر مـکارم توانسـت ایـن 
شـبه اسـتان را بـه خوبـی مدیریت کند،تـا آنجا 
کـه آمـار فوتـی هـای ناشـی از ویـروس کرونا 
در ایـن منطقـه تنهـا دو نفر شـخص کهنسـال و 
آمـار مـوارد مثبت در مرز بیسـت نفر اسـت که 
در مجموع کمتر از یک شهرسـتان یا شـهر در 

سـایر نقـاط کشـور مـی باشـد.
لـذا مـی طللبـد ضمـن تشـکر از فـرد فـرد 
کادر بهداشـتی و درمانـی، از مـردم محروم اما 
فهیـم جنوب اسـتان برای رعایت دسـتورالعمل 
هـای سـتاد ملـی کرونـا تشـکر کـرد و امیدوار 
بـود بـا تـداوم ایـن مراقبـت هـا ایـن بیمـاری و 
ویـروس ناخوانـده در آینـده نزدیـک از دیـار 

مـا رخـت بـر بندد.

با درایت دکتر مکارم؛
عملکرد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در برابر کرونا 

قابل تقدیر است

دکتر حمزه احمدی:

عشایر جنوب کرمان خردادماه 
کوچ می کنند

1-آغاز سال 1۳۹۹ خورشیدی و برگزاری مراسمات ویژه سال نو تحت 
تأثیر بحران کرونا.

۲-بیست هفتم رجب مصادف با مبعث رسول اکرم )ص( و بزرگداشت 
این عید توسط مسلمانان.

۳-وقوع سیل در بخش هایی از کشور خصوصا جنوب شرق و وارد 
شدن خسارات سنگین به مردم و زیر ساخت ها و کشته و زخمی شدن 

ده ها نفر.
۴-درگذشت فرزانه تأییدی بازیگر پیشکسوت سینمای قبل از انقالب 

در ۷۵ سالگی در لندن.
۵-اخراج پزشکان بدون مرز از ایران پس از استقرار آنها در اصفهان 
برای برپایی بیمارستان صحرایی و مبارزه با کرونا و اعتراض به این رفتار 

مسؤالن جمهوری اسالمی.
۶-حمله یک بمب گذار انتحاری وابسته به داعش به عبادتگاه اقلیت 

سیک ها در کابل و کشته و زخمی شدن ده ها نفر.
۷-عدم برگزاری رسمی اعیاد مهم مذهبی شعبانیه در کشور و سایر 

مناطق شیعه نشین.
۸-انتشار ویدئویی از زجر کش کردن یک قالده خرس در حال انقراض 
در اطراف روستای ملونه ارومیه توسط تعدادی از اهالی و دستگیری 

عوامل این جنایت.
۹-شورش و فرار چندین زندانی از جمله فرار بیش از هفتاد نفر از زندان 

سقز کردستان.
شهرها  در  گذاری  فاصله  و  اجتماعی  محدودیت  طرح  1۰-اجرای 
و روستاهای کشور و ممانعت از برگزاری مراسم سیزده به در برای 

جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا.
11-حواشی و برخی اعتراضات تندروها به سریال پر مخاطب پایتخت.

1۲-مرگ و مسمومیت ده ها نفر در کشور بر اثر مصرف مشروبات 
الکلی سمی.

با معرفی مدیرعامل و اعضای شورای سازمان؛
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری کرمان فعالیت خود را آغاز کرد
 طی مراسمی با حضور شهردار کرمان، مدیرعامل، اعضای شورای 
سازمان و اعضای هیأت مدیره سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری کرمان معرفی شدند.
به گزارش کرمان آنالین، شهردار کرمان در این نشست که با حضور 
محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، میثم 
پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، عباس صادق زاده، 
مدیرکل بهزیستی استان کرمان و جمعی از مدیران شهرداری کرمان 
برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه، به فعالیت مطلوب 
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان در سال های گذشته اشاره 
کرد و گفت: در سنوات گذشته، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
کرمان اقدامات قابل توجهی داشته است؛ ضمن این که با توجه به این که 
بیشتر کالن شهرهای کشور دارای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
هستند، از سال گذشته تصویب اساس نامۀ سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری کرمان نیز پیگیری شد. سیدمهران عالم زاده افزود: 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  شکل گیری  برای 
کرمان، نیاز بود شورای هیأت مدیرۀ سازمان تشکیل شود که از آقایان 
علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، صادق زاده، 
مدیرکل بهزیستی استان کرمان و پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان کرمان خواهش کردیم این مسئولیت را به عهده بگیرند. شهردار 
کرمان هم چنین به سابقۀ حضورش در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان اشاره کرد و گفت: علی رغم این که رشتۀ تحصیلی من 
فنی است، اما بر اهمیت تأثیرگذاری اقدامات فرهنگی به خوبی اشراف و 
اعتقاد دارم اقدامات فرهنگی، هزینه برِی کمتر و بازدهِی بیشتری دارند. 
عالم زاده افزود: به همین دلیل نیز در دو سال گذشته اعتبارات حوزۀ 
فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان افزایش قابل توجهی یافته است. 
وی ادامه داد: خوشبختانه در دو سال گذشتۀ فعالیت معاونت فرهنگی 
اجتماعی شهرداری کرمان، اقدامات خوبی شکل گرفت که موجب 
رضایتمندی و نگاه مثبت شهروندان نسبت به شهرداری شد. شهردار 
کرمان با اشاره به نوع فعالیت سازمان ها در ساختار شهرداری ها گفت: 
با توجه به شکل گیری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرمان، قطعاً فعالیت ها در این حوزه باید سرعت و شتاب بیشتری بگیرد؛ 
ضمن این که انتظار می رود فعالیت های تخصصی در این سازمان افزایش 
یابد.عالم زاده افزود: با توجه به اهمیت فعالیت های فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی، مناطق پنج گانۀ شهرداری و معاونت های مختلف نیز با سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی همکاری کنند تا شاهد رضایت مندی 
روزافزون شهروندان باشیم. شهردار کرمان هم چنین به شیوع ویروس 
ناگوار  اتفاقات  پساکرونا، شاهد  در  قطعاً  اشاره کرد و گفت:  کرونا 
خواهیم  شهروندان  روانی  و  روحی  سالمت  و  اجتماعی  حوزۀ  در 
بود؛ بنابراین، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری باید با 
برنامه ریزی مناسب برای پساکرونا، شادی و نشاط را به جامعه برگرداند. 
عالم زاده تأکید کرد: باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و سالمت 

و شادابی را به مردم برگردانیم.

جزییات افزایش حقوق کارگران
در سال ٩٩ اعالم شد

پایـه حقـوق کارگران از یک میلیون و ۵1۷ هزار تومان در سـال ۹۸ 
بـه یـک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سـال ۹۹ افزایش یافت.

افزایـش مبلـغ بـن خواربـار مصوبه دیگر شـورای عالـی کار در این 
جلسـه بـود کـه از 1۹۰ هـزار تومان سـال گذشـته بـه ۴۰۰ هـزار تومان 
رسـید.  حداقـل مـزد روزانـه نیـز از ۵۰ هـزار و ۵۶۶ تومـان سـال ۹۸ به 
۶1 هـزار و 1۸۰ تومـان در سـال جـاری افزایـش یافـت. شـورای عالی 
کار درخصـوص حـق مسـکن کارگران هیـچ مصوبه ای نداشـت و بر 
ایـن اسـاس کمـک هزینـه مسـکن کارگـران همچـون سـال گذشـته 
1۰۰ هـزار تومـان باقـی مانـد.  اعضای شـورای عالی کار درصد سـایر 
سـطوح مـزدی را 1۵ درصـد معـادل ۹1 هـزار تومـان رقـم ثابـت در 
مـاه تصویـب کردنـد و پایـه سـنوات کارگران قـرارداد موقـت و دائم 
مشـمول قانون کار با بیش از یک سـال سـابقه کار به 1۷۵ هزار تومان 
رسـید.  مجمـوع دریافتـی کارگران حداقـل بگیر و مجرد در سـال ۹۹ 
بـا احتسـاب افزایـش ۳1۸ هزار تومانـی حداقل مزد، حق مسـکن 1۰۰ 
هـزار تومانـی، بـن خواربـار ۴۰۰ هـزار تومانـی و سـایر مزایـای جانبی 
مـزد، بـه دو میلیـون و ۵۰۰ هـزار تومـان و کارگران متاهل با احتسـاب 

مـوارد فـوق و حـق اوالد بـه حدود سـه میلیـون تومان نزدیک شـد.

نشست نمایندگان بسیج سازندگی سپاه 
مقاومت ناحیه یک شهرستان کرمان با 

فرماندار عنبرآباد
سـرهنگ خضـری به اتفاق سـرگرد موسـی پـور نمایندگان بسـیج 
سـازندگی سـپاه مقاومت کرمان به منظور تهیه و تامین اقالم و مصالح 
سـاختمانی مـورد نیاز جهـت احداث منازل مسـکونی در منطقه سـیل 
زده رودبـار جنـوب )زهکلوت( با محمود رئیسـی فرماندار شهرسـتان 
عنبرآبـاد مذاکـره کردنـد. طی این دیدار مقرر شـد بـه جهت نزدیکی  
مسـافت  شهرسـتان عنبرآبـاد به شهرسـتان رودبـار جنوب اقـالم مورد 
نیاز جهت سـاخت منازل مسـکونی توسط بسیج سـازندگی کرمان در 

شـهر عنبرآبـاد خریـداری و به زهکلوت منتقل شـود.

اصالح شبکه های برق ۲۱۰ روستای آسیب 
دیده بر اثر بارندگی های اخیر در شرکت 

توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان سـید کمال موسـوی، معاون بهـره برداری و دیسـپاچینگ این 
شـرکت در خصـوص خسـارت های وارده به شـبکه های بـرق، اعالم 
کـرد: در پـی بارندگی های روزهای سـوم و چهارم فروردین سـال ۹۹ 
به دلیل تخریب شـبکه ها، برق بیش از ۲1۰ روسـتا در شهرسـتان های 
جیرفـت ،کهنـوج، قلعه گنـج، رودبار جنـوب، ریـگان  و ارزوئیه قطع 
شـده بـود کـه با تالش های صـورت گرفته توسـط ۶۵ اکیپ عملیاتی 
و مانـور شـبکه های آسـیب دیده )اسـتفاده از شـبکه هـای جایگزین ( 
جریـان بـرق بیـش از ۷۷ روسـتا در مـدت زمـان کمتـر از پنج سـاعت 
برقـرار شـد. وی افـزود: در سـاعات ابتدائـی  چهـارم فروردیـن  مـاه 
تیـم های پشـتیبانی از شهرسـتانهای هـم جـوار و تیم هـای پیمانکاران 
همـکار بـه شهرسـتانهای رودبـار و ریگان اعـزام و بازسـازی واصالح 
شـبکه هـای خسـارت دیـده توسـط ۲۶ اکیـپ تعمیراتـی مشـتمل بـر 
۲1 دسـتگاه خـودرو سـنگین و ۸۲ نفـر پرسـنل فنـی آغـاز شـد  کـه با 
تـالش هـای صـورت گرفتـه درسـاعات پایانـی روز پنجـم فررودین، 
کلیـه شـبکه هـای آسـیب دیـده بـه اسـتثنای چهارروسـتا در منطقـه 
زهکلـوت و یـک روسـتا در ریـگان اصالح و روسـتاها برقدارشـدند، 
هـم چنیـن با بازگشـایی مسـیر منطقه کوهسـتان زهکلوت بـرق چهار 
روسـتای باقـی مانـده نیـز در روز ششـم فروردیـن مـاه وصـل گردید . 
وی تصریـح کـرد:  ایـن بارندگـی جمعـاً بیـش از یـک و نیـم میلیارد 
تومـان خسـارت به شـبکه های توزیع بـرق وارد نموده اسـت. از جمله 
این خسـارات ها می توان به شکسـتن پایه های فشـار متوسـط و فشـار 
ضعیـف، سـقوط پسـت هـای توزیـع و تخریـب گابیـون بنـدی هـای 
حفاظتی شـبکه اشـاره نمود . موسـوی در پایان سخنان خود بیان نمود: 
ضمـن تشـکر از پرسـنل خـدوم شـرکت توزیـع و پیمانـکاران گرامی 
کـه همـواره در شـرایط سـخت بـا تمـام تـوان بـرای بـرق دار نمـودن 
مشترکین تالش میکنند؛  از همکاری صمیمانه فرمانداران و نهادهایی 
که در بازگشـائی راه های روسـتائی و صعب العبور، امکان دسترسـی 
ماشـین آالت این شـرکت به شـبکه های آسـیب دیده را فراهم نموده 

انـد تقدیر و تشـکر مـی نمایم .

کلنگ زنی ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی در منطقه سیل زده زهکلوت

 باز سازی 3۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده 
در جنوب کرمان

اداره  گـزارش  بـه   
ارتباطات و اطالع رسـانی 
شـهر  و  راه  کل  اداره 
سـازی جنـوب کرمـان ، 
مدیـر  سـاردویی  محمـد 
کل راه و شهرسـازی در 
معـاون  بازدیـد  حاشـیه 
عمرانی استاندار از مناطق 
بخـش  در  زده  سـیل 
زهکلـوت  عنـوان کـرد: 
هزینـه  بـرآورد  از  بعـد 

تخریب سـیل در منطقه جنوب کرمان،برنامه ریزی شـد تا ۲۰۰ واحد 
مسـکونی برای مردم  سـیل زده  بخش زهکلوت از توابع شـهر سـتان 
رود بـار جنـوب سـاخته شـود و ۳۰۰ واحد مسـکونی آسـیب دیده باز 
سـازی خواهـد شـد.  وی افزود:سـاخت ایـن واحـد هـای مسـکونی  
توسـط  بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی انجـام خواهد شـد و امیدواریم 
هـر چـه زودتـر  به بهره بـرداری برسـد.  در ادامـه این بازدید که سـایر 
مسـئولین محلی و اسـتانی نیزحضور داشتند از مسـیلهای ورودی سیل  
بـه مناطـق مسـکونی بازدید بعمل آمد،در پایان جلسـه سـتادبحران که 
به ریاسـت  معاون عمرانی اسـتاندار کرمان تشـکیل شـد،مدیران عضو 
سـتاد بحران اسـتان به تشـریح عملکرد حوزه مدیریتی خود پرداختند 

وپپیشـنهادا تـی بـرای جلوگیـری از سـیل در آینـده ارائـه شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان، در اطالعیـه شـماره 
چهـار کمیتـه اطالع رسـانی سـتاد ملی مقابله بـا کرونا  
اصنـاف در صـورت تمایـل مـی تواننـد بـا ثبـت نام و 
اخـذ تعهد برای اجرای دسـتورالعمل بهداشـتی مقابله 
بـا کرونـا  در طـرح فاصله گذاری هوشـمند شـروع به 

نمایند.  کار 
کاهـش  در  مـردم  همراهـی  از  اطالعیـه  ایـن  در 
ترددهـای غیرضـروری قدردانـی و تأکید بر اسـتمرار 
اجـرای فاصلـه گـذاری اجتماعی به عنـوان مهم ترین 
راهـکار کنتـرل همـه گیـری بیمـاری کرونـا گردیده 
اسـت.    درصـورت تمایـل اصنـاف، آغـاز بـه کار 
مشـاغل »غیـر پـر خطـر « مشـروط بـه اخذ تعهـد برای 
اجـرای دسـتورالعمل های بهداشـتی مصـوب وزارت 
بهداشـت بـرای مقابله بـا کرونـا از تاریـخ ۲۳ فرودین 
در اسـتان های کشـور و از ۳۰ فروردین در تهران ذکر 

گردیـده و مـوارد ذیـل بـه اطـالع عمـوم می رسـد:
1-برای شـروع فعالیت مشـاغل کم خطـر در طرح 
فاصلـه گـذاری هوشـمند، کلیـه واحدهـای صنفی از 
صبـح جمعه مـورخ ۲۲ فروردین می توانند در سـامانه  
salamat.gov.ir بـه منظـور دریافت دسـتورالعمل 
تأییـد  و  مشـتریان  شـاغلین،  کار،  محیـط  سـالمت 
تعهدنامه بصـورت الکترونیکي برای التـزام به رعایت 
دسـتورالعمل هـاي بهداشـتی مقابلـه با کرونـا ثبت نام 

نمایند.
بـه  التـزام  تعهدنامـه،  تأییـد  از  پـس  ۲-اصنـاف 
کرونـا  بـا  مقابلـه  بهداشـتی  دسـتورالعمل  رعایـت 
بصـورت الکترونیکـی و اخـذ کـد بهداشـتی از طریق 
سـامانه salamat.gov.ir و نصـب در واحـد صنفی 

مـی تواننـد فعالیـت خـود را شـروع نماینـد.  
۳-دسـتورالعمل های سـالمت محیط کار، شاغلین 
و مشـتریان کلیـه مشـاغل و اصنـاف بـرای مقابلـه بـا 

http://markazsalamat.  : درسـامانه  کرونـا  
behdasht.gov.ir در دسـترس عمـوم اصنـاف و 

مـردم می باشـد. 
۴-تدابیـر الزم بـرای بازرسـی و نظـارت دسـتگاه 
هـای ذیربـط و مـردم بـر اجـرای دسـتورالعمل هـای 
بهداشـتی مقابلـه بـا کرونـا مصـوب وزارت بهداشـت 
درمـان و آمـوزش پزشـکی توسـط اصناف و مشـاغل 
اتخـاذ گردیـده کـه در اطالعیه بعدی بـه اطالع عموم 

رسـید.  خواهد 
تولیـد  مـی گـردد کلیـه واحدهـای  ۵-یـادآوری 
و  صنف،صنعت،توزیعـی  مختلـف  هـای  بخـش  در 
خدمـات فنـی که بـرای تأمین مایحتـاج عمومی و نیاز 
ضـروری مـردم از جملـه مـواد غذایـی، خدمـات فنی 
و تعمیـر لـوازم خانگـی و منـزل از بـدو شـروع بحران 
بیمـاری کرونـا در حال خدمات رسـانی به مـردم بوده 
انـد کمـاکان در چارچـوب دسـتورالعمل بهداشـتی 

ابالغـی مجـاز بـه فعالیت در ایـن حوزه ها می باشـند.
۶-فعالیـت هـای صنفـی کـه از بـدو شـروع بحران 
تجمـع  و  محیطـی  شـرایط  بدلیـل  کرونـا  بیمـاری 
جمعیـت در آن واحدهـا فعالیـت هـای پرخطـر اعالم 
و تعطیـل شـده انـد تـا اعـالم عـادی شـدن شـرایط از 
طـرف وزارت بهداشـت کمـاکان تعطیـل اعـالم مـی 

گـردد. 
و  درمـان  بهداشـت  وزارت  اعـالم  ۷-براسـاس 
آمـوزش پزشـکی فعالیـت هـای پرخطـر برای شـیوع 
کرونـا در حوزه اصناف شـامل آرایشـگاه های مردانه 
و زنانـه، رسـتوران هـا ، تاالر پذیرایی و سـالن مراسـم 
، مراکـز بـازی، تفریحـی ، گیـم نـت، قهـوه خانـه هـا 
،چـای خانـه هـا  و تریـا ، اماکـن اقامتـی، هتـل هـا ، 
اسـتخر، سـونا و ماسـاژ و باشـگاه هـای بدنسـازی و 
ورزشـی، سـینما ها،جشـنواره ها و نمایشگاهای هنری 

و فرهنگـی مـی باشـند.

آغاز فعالیت مشاغل »غیر پرخطر«، مشروط به اخذ تعهد
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شـیوع پاندمی کرونا در سراسـر 
مشـکالت  و  مصائـب  و  جهـان 
ناشـی از آن حـال دیگـر تنهـا یک 
پدیـده ی مربـوط بـه علم پزشـکی 
ایـن  بلکـه  نیسـت،  بهداشـت  و 
ویـروس به یـک چالـش اقتصادی 
و اجتماعی نیز بدل شـده اسـت که 
عالوه بر دانشـمندان علم بهداشـت 

بایسـتی برای مواجهـه با این معضل 
و  جامعه شناسـان  و  رفتارشناسـان 
اقتصـاد دانـان نیز پـا در میـدان نبرد 
بـا غـول کرونـا بگذارنـد تـا تمامی 
مسـأله  ایـن  از  را  اجتمـاع  ارکان 

رهایـی بخشـند.
جامعـه را مـی تـوان بـه عنـوان 
صنعتـی،  اقتصـادی،  بسـتر  یـک 
فرهنگـی دانسـت کـه از مجموعـه 
متنوعـی از افـراد که ضمـن متمایز 
بـودن از یکدیگـر همـواره بـا هـم 
در تعامـل انـد و روابـط عینـی بیـن 
آنهـا برقـرار اسـت تشـکیل شـده. 
امـا ایـن تمایـز در رفتار مـردم ایران 
گاهـی اوقـات آن قـدر زیاد اسـت 
کـه تعامـل و همزیسـتی را دشـوار 
می سازد.آشـفتگی و بـی نظمی در 
تصمیـم گیـری و رفتـار ایرانیـان از 

مسـؤلین عالـی رتبـه تـا عـام تریـن 
افـراد جامعه در حـال تبدیل بحران 
کرونـا بـه یـک فاجعـه بـا تبعـات 
اجتماعـی و اقتصـادی بلنـد مـدت 

اسـت.
واقعیتـی انـکار ناپذیـر کـه ایـن 
روزهـا همـه بـه آن اذعـان دارنـد 
اسـت کـه در شـرایطی کـه  ایـن 
داروی  یـا  واکسـن  هیـچ  هنـوز 
بیمـاری  ایـن  بـرای  مشـخصی 
و  مقابلـه  راه  تنهـا  نشـده  کشـف 
کنتـرل این ویروس کشـنده فاصله 
گـذاری اجتماعـی و یا بـه عبارت 
بهتـر قرنطینـه اسـت که در کشـور 
ایـران ایـن طـرح از دو سـوی بـا 
چالـش جـدی مواجـه اسـت،وجه 
مـردم  از  محـدودی  اقلیـت  اول 
کـه هشـدارهای جامعـه پزشـکی 

را جـدی نگرفتـه و کمـاکان روال 
از  اعـم  را  خـود  زندگـی  عـادی 
طـی  خریـد  و  مسـافرت،مهمانی 
مسـأله  مهمتـر  وجـه  و  می کننـد 
مسـئول  نهادهـای  یـا  حاکمیـت 
اسـت، در واقـع می تـوان گفت در 
چنیـن شـرایطی تمام بار مسـؤلیت 
بـر دوش مسـؤلین اسـت و حتـی 
رفتـار غیـر مسـؤالنه مـردم را هـم 
از عـدم فرهنـگ  ناشـی  می تـوان 
در  حاکمیـت  جدیـت  و  سـازی 

دانسـت. قرنطینـه  موضـوع 
باری آنچه شـگفتی کارشناسان 
و مسـؤلین را بـه خود جلـب نموده 
تأکیـد سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونا 
در  اجتماعـی  گـذاری  فاصلـه  بـر 
شـرایط بازگشـایی ادارات دولتـی 
اسـت،یا اینکـه بـدون هیـچ گونـه 

حمایـت اقتصادی و طـرح و برنامه 
ای از اقشـار آسـیب پذیـر جامعـه 
نظیـر کارگـران روز مـزد یا دسـت 
فروشـان  درخواسـت می شـود کـه 
در خانـه بماننـد بی آنکه مسـئولین 
از خـود بپرسـند آیـا خانـه نشـینی 
بـدون آب و نـان تفاوتـی در نتیجه 

بـا کرونـا دارد؟
همچـون  اقشـاری  طرفـی  از 
مهاجـران افغـان که فاقـد حمایت 
بـه  هسـتند  اقتصـادی  و  بیمـه ای 
کـودکان  جمعیـت  عـالوه ی 
ها،معتـادان  ،کارتن خـواب  کار 
چنیـن  ایـن  افـرادی  و  خیابانـی 
کـه همـواره در چرخـه منحـوس 
می کننـد،  ایفـا  نقـش  کرونـا 
سـازماندهی  نحـوی  بـه  بایسـتی 
و حمایـت شـوند تـا بتـوان طـرح 

فاصلـه گـذاری اجتماعـی را تمام 
نمـود. اجـرا  کمـال  و 

لـذا بـا توجـه بـه تمامـی آنچـه 
ذکـر شـد کنتـرل بیمـاری کرونـا 
مسـتلزم صـرف هزینـه ویـژه ای از 

سـوی حکومـت اسـت و تـا عـزم 
جـدی بـرای قطـع زنجیـره کرونـا 
و ریشـه کن کـردن ایـن بیمـاری از 
سـوی تمامی ارکان نظام جمهوری 
اسـالمی و نـه تنهـا دولـت صورت 

نپذیـرد همچنان شـاهد کشـتار هم 
سیسـتم  بـودن  تعلیـق  وطنان،نیمـه 
آمـوزش،اداری و اقتصـادی جامعه 
و  ناامیـدی  فضـای  همچنیـن  و 
اضطـراب در جامعـه خواهیـم بود.

نظر به تأکید حاکمیت مبنی بر عدم خروج مردم از منزل برای کنترل کرونا؛

در خانه ماندن، نان می خواهد

محیا احمدی/روانشناس

فعالیـت  سـال  پنـج  اگـر 
بررسـی  مـورد  را  نشـریه  ایـن 
ضعـف  از  گالیـه  دهیـم،  قـرار 
سیسـتماتیک، مدیریـت متزلزل و 
غیر کارشناسـی در ستاد مدیریت 
جـزو  اسـتان ها  و  کشـور  بحـران 
بیشـترین مطالـب منتشـر شـده آن 
اسـت، امـا متأسـفانه دیگـر انتقـاد 
و بیـان ضعف هـا و کاسـتی ها در 
رسـانه ها کارکـرد اصلـی خویش 
نوعـی  بـه  و  داده  دسـت  از  را 
ایـن  طـرح  برابـر  در  مسـئوالن 
مسـائل واکسـینه و بی تفاوت شده 
انـد، زیـرا اگـر غیـر از این بـود با 

انتقـادات  حجـم وسـیع و متعـدد 
بـه سـتاد مدیریـت بحران کشـور، 
کـه  سـازمان  ایـن  مدیـر  حداقـل 
دارد،  قـرار  بی شـمار  نقـد  مـورد 
بـرای احتـرام بـه نظـر مـردم عزل 
و شـخص شایسـته تری جایگزیـن 

. می شـد
شـایان ذکر اسـت که مدیریت 
دارای  مـا  کشـور  در  بحـران 
بی برنامـه  و  معیـوب  سـاختاری 
اسـت و در شـرایط وقوع حوادث 
سـازمان های  و  دسـتگاه ها  نقـش 
بـا  امـداد  و  نامشـخص  مختلـف 
تأخیـر انجـام می گـردد کـه ایـن 

چرخـه معیـوب خسـارات و درد 
ناشـی از آن را افرایـش می دهـد.

از ایـن گذشـته هرگـز درمـان 
نداشـته  ارجحیـت  پیشـگیری  بـر 

بـه جـای آوار  بایـد  و حاکمیـت 
را  شـدن  آوار  جلـوی  بـرداری، 
بگیـرد، بی گمـان در سـال ۲۰۲۰ 
میالدی پسـندیده نیسـت که مردم 

مظلـوم و بی پنـاه از حـوادث قابـل 
کنتـرل و قابـل پیـش بینـی همانند 
سـیل، چنیـن آسـیب ببیننـد و در 
شـرایط زندگـی دوزخـی کرونـا، 

خانـه، زندگی، دام، کشـاورزی و 
هست و نیست خویش را از دست 
بدهنـد. متأسـفانه زیرسـاخت های 
ناظـران  و  پیمانـکاران  معیـوب، 

متخصـص،  غیـر  و  متعهـد  غیـر 
کیفیـت  بـی  پروژه هـای  اجـرای 
سـازه های  احـداث  شـکننده،  و 
غیـر  آبخیـزداری  مقـاوم،  غیـر 
قوانیـن  رعایـت  عـدم  اصولـی، 
و  شـهرها  در  سـاز  و  سـاخت 
و  دهیاری هـا  تخلفـات  روسـتاها، 
شـهرداری ها،ضعف منابـع طبیعی 
و آب منطقـه ای بـرای جلوگیـری 
بسـتر  و  ملـی  منابـع  تصـرف  از 
رودخانه هـا، بنـا کـردن همـه زیـر 
سـاخت ها بـر اسـاس خشکسـالی 
سـیل   ایجـاد  و  الیروبـی  عـدم  و 
بنـد مطمئـن در حاشـیه هلیـل رود 

و سـایر رودخانه هـا جـزو عواملی 
اخیـر  سـیل  مسـبب  کـه  بـود 
جنوب شـرق  و  کرمـان  جنـوب 
مـردم  بـه محروم تریـن  و آسـیب 
کشـور شـد، که قطعـا در صورت 
انگیـزه ای  و  اراده  انـدک  وجـود 
و  سـابق  دولـت  مسـئوالن  در 
مـوارد  بـر  نظـارت  بـرای  فعلـی 
مذکـور می توانسـت جلـوی ایـن 
و  شـود  گرفتـه  بـزرگ  فاجعـه 
از  اسـترس  پـر  و  لـرزان  دل هـای 
مذکـور  مناطـق  در  بـالی کرونـا 
شـاهد آوار شـدن سـقف سـرپناه 
محقرشـان بر سرشـان نمـی بودند.

با تکرار خسارات سریالی سیل به شهرها و روستاها؛

مردم، مقصران را نخواهند بخشید

هـای  ابـالغ  و  احـکام  طـی 
محمـد  سـوی  از  جداگانـه 
طاهـری مدیرعامل شـرکت آب 
 1۵ کرمـان  اسـتان  فاضـالب  و 
پسـت های  در  جدیـد  انتصـاب 
معاونتـی و مدیریتـی در شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان بـه شـرح 

خـورد:  رقـم  ذیـل 
سرپرسـت معاونـت برنامه ریزی 
گـذاری:  سـرمایه  توسـعه  و 

پـور احمـدی  منصـور 
و  مالـی  معاونـت  سرپرسـت 
پـور سـاالری  عبـاس  پشـتیبانی: 

سرپرسـت معاونـت مشـترکین و 
درآمـد: احمـد سـنجری

ــانی و  سرپرســـت معاونـــت انسـ
ـــریف زاده ـــر ش ـــات: اصغ تحقیق

بهـره  معاونـت  سرپرسـت 

عبـاس  آب:  توسـعه  و  بـرداری 
نـژاد سـلطانی 

بهـره  معاونـت  سرپرسـت 
فاضـالب:  توسـعه  و  بـرداری 

زاده جمالـی  مجیـد 
و  حقوقـی  دفتـر  سرپرسـت 
سـیف  علیرضـا  قراردادهـا: 

ینـی لد ا
سرپرسـت امـور آب و فاضالب 
اکبـر  جیرفـت:  شهرسـتان 

یخی مشـا
سرپرسـت امـور آب و فاضالب 
بافـت: علـی احمـدی  شهرسـتان 

ر پو

سرپرسـت امـور آب و فاضالب 
بختیـار  گنـج:  قلعـه  شهرسـتان 

دهقـان پـور
سرپرسـت امـور آب و فاضالب 
شهرسـتان زرنـد: تیمـور رجایـی 

د نژا
سرپرسـت امـور آب و فاضالب 
حامـد  کهنـوج:  شهرسـتان 

زاده یوسـف 
سرپرسـت امـور آب و فاضالب 
محمـد  عنبرآبـاد:  شهرسـتان 

نـژاد مطهـری 
سرپرسـت امـور آب و فاضالب 
یونـس  فاریـاب:  شهرسـتان 

ن قیا سـلجو
سرپرسـت امـور آب و فاضالب 
پژمـان   : آبـاد  رسـتم  شهرسـتان 

الصالحیـن زیـن 

۱5 انتصاب جدید در شرکت آب و فاضالب استان کرمان رقم خورد
پیام مهم و قابل توجه 

شهروندان گرامی
 شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان 
به منظور خدمت رسانی به مردم شریف استان
 و همچنین رعایت  نکات بهداشتی و ایمنی

 از طریق سایت به نشانی

 abfacs.ir
خدمات ارائه می دهد.

لذا از مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین 
آبفا خودداری فرمایید.

معاونت امور مشترکین
 شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان

علـی اکبـر سـلطانی نژاد طـی پیامی سـالروز 
را گرامـی  امـام خمینـی  افتتـاح حسـاب 1۰۰ 

داشـت.
متن پیام به شرح ذیل می باشد:

 افـق توسـعه گرای نگاه و تدبیـر امام خمینی 
مقـدس  نظـام  ارکان  گـذاری  پایـه  در  )ره( 
جمهـوری اسـالمی بـه گونـه ای اسـت کـه بـا 
گذشـت زمـان روز بـه روز بـه پویایـی و ژرف 
اندیشـی آن بیشـتر از گذشـته پی می بریم و بر 
همین اسـاس اسـت که نظام مقـدس جمهوری 
اسـالمی توانسـته ضمـن طرح نمونـه ای از یک 
انقـالب مردمی و والئـی، الگویی جهانی و بین 

باشـد.  المللی 
بیانگـذار انقـالب اسـالمی ایـران کـه نـگاه 
ویـژه ای به کوخ نشـینان و مسـتضعفان داشـتند 
و آنهـا را صاحبـان اصلـی انقالب می دانسـتند، 
بـا تشـکیل نهادهـای حمایتـی تـالش کردنـد 
تـا گام بزرگـی بـرای توسـعه معیشـت، رفـاه و 
امیـد بـه آینـده در بیـن این افراد برداشـته شـود 
و کارنامـه ایـن نهادهـای خدمـت گـزار نشـان 

مـی دهـد که انقـالب اسـالمی ایـران براسـاس 
دیـدگاه آن شـخصیت واال مقـام و تـداوم آن 
از سـوی رهبر معظـم انقالب اسـالمی خدمات 
خوبـی را بـه مـردم محـروم ارائـه کـرده اسـت.

و  )ره(  امـام خمینـی  افتتـاح حسـاب 1۰۰   
سـالروز فرمـان تاریخـی معمـار کبیـر انقـالب 
اسـالمی مبنـی بـر تاسـیس بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمی ۹ روز پـس از اسـتقرار نظـام مقـدس 
جمهـوری اسـالمی از نمونـه هـای بـارز و مهم 
دیـدگاه واالی امـام امـت )ره( بـه شـمار مـی 
رود کـه بصیـرت و توجـه مدبرانه امـام خمینی 

)ره( بـه محرومیت زدایی از جامعه اسـالمی در 
تمامـی ابعـاد آن را به خوبی به نمایش گذاشـته 

است.
 بایـد در نظـر داشـت کـه بـا توجه بـه تأکید 
انقـالب  مسـکن  بنیـاد  رهبـری،  معظـم  مقـام 
اسـالمی از بـرکات مسـتمر و صدقـات جاریـه 
منشـأ خدمـات  تاکنـون  و  اسـت  راحـل  امـام 
تاریخـی  فرمـان  تحقـق  راسـتای  در  فراوانـی 
امـام )ره( بـه ویـژه در تأمین مسـکن محرومان، 
بهسـازی  و  روسـتاها  از  زدایـی  محرومیـت 
بازسـازی مناطـق آسـیب  مسـکن روسـتائی و 

دیـده بـوده اسـت. 
 ۳1 تـا   ۲1 نامگـذاری  فرصـت،  ایـن  در 
گرامیداشـت  دهـه  عنـوان  بـه  مـاه  فروردیـن 
افتتـاح حسـاب 1۰۰ حضرت امـام خمینی )ره(  
را گرامـی داشـته و آغـاز چهـل و دومیـن سـال 
فعالیت بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی را تبریک 
گفتـه و توفیـق روز افـزون همـه خدمتگـزاران 
کشـور و بـه ویـژه کارکنـان خـدوم ایـن نهـاد 
انقالبـی را از خداونـد متعال مسـألت می نمایم.

پیام مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
 به مناسبت سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام خمینی)ره(
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تجدید 
مناقصه شهرداری دوساری در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره

 672686 تاریخ 98/۱۱/2۰ نسبت به اجرای پروژه تکمیل ساختمان
 آتش نشـانی شـهرداری به اعتبـار 4 میلیارد ریـال )4/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( از طریـق مناقصه عمومی 

بـا واگـذاری به پیمانکاران و شـرکت های واجد شـرایط اقـدام نماید .
لـذا از شـرکت کننـدگان واجـد الشـرایط دعـوت بعمل مـی آیـد از مورخـه 98/۱2/۱9 جهت 
خرید اسـناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شـهرداری مراجعه و اسـناد مناقصـه را دریافت 

نماینـد. ضمنـا اعتبارایـن پروژه به صورت اسـناد خزانه با سررسـید 3 سـاله می باشـد.
شـرایط شرکت در مناقصه :

۱- ارائـه ضمانـت نامه بانکـی به مبلغ 5 درصـد کل مبلغ قـرار داد و یا واریز نقدی به حسـاب 
سـپرده 2۱7۱۱23928۰۰7 نزد بانک ملی بنام شـهرداری دوسـاری بابت شـرکت در مناقصه.

2- هزینه درج آگهی در سه نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

3- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی یک هفته پس از درج

 آگهی تجدید مناقصه به دبیرخانه شهرداری می باشد .

4- مبلغ سـپرده برنده نفرات اول تا سـوم تا انجام تشـریفات قانونی و انعقاد قرارداد مسـترد 

نخواهـد شـد و در صـورت انصراف هر یـک از شـرکت کنندگان سـپرده آنان بـه ترتیب و به 

اسـتناد ماده 8 آییـن نامه مالی شـهرداری ها ضبط مـی گردد.

5- به پیشنهادات مخدوش و خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

مجید داوری - شهردار دوساری

شـهرداری ها در سـطح جهانی و ملی از جمله سـازمان هایی هسـتند 
کـه نقـش مهمی در توسـعه کشـورها و پیشـرفت مناطق شـهری دارند. 
ایـن سـازمان هـا در ایـران، از جایـگاه اصلـی خـود کـه برنامـه ریـزی 
و مدیریـت امـور شـهری اسـت، دور مانـده انـد و تبدیـل بـه سـازمان 
هایـی بـا نیـروی انسـانی ناکارآمـد و خدمـات نـه چنـدان بـا کیفیـت، 
بـه ویـژه در شـهرهای متوسـط و کوچک شـده انـد. امروزه شـهرها و 
شـهرداری هـا از نظـر مدیریتـی و برنامـه ریزی بـا شـرایطی متغیر روبه 
رو هسـتند. افزایـش انتظـارات و نیازهـای مـردم، کاهـش منابـع مالـی 
و تخریـب محیـط زیسـت، پیچیدگـی هـای اجتماعی و کالبدی شـهر 
از جملـه مشـکالتی اسـت کـه امـروزه مدیـران شـهری بـا آن مواجـه 
انـد. رویکـرد کنونـی شـهرداری هـا مبنی بـر امـر برنامه ریزی توسـعه 
شـهری و عمدتـا راه حـل هایـی در ارتبـاط بـا مسـائل گذشـته اسـت. 
ایـن راه حـل هـا کـه زمانـی از اعتبـار برخـوردار بودند، به طور نسـبی 
اهمیـت خـود را از دسـت داده و بـه دنبـال ایـن تغییـرات، شـیوه هـای 
اداره شـهری متمرکـز و سلسـله مراتـب تـک سـاختاری و تـک بعدی 
نیـز بـه دنبـال آن ناپدیـد مـی شـود. در کشـور ایـران نیز بـا روش های 
نویـن مدیریتـی و غیـر متمرکـزی که به اجرا گذاشـته شـده و همچنین 
با شـکل گیری شـوراهای اسـالمی شـهر، موضوع مدیریت شـهرها در 
رأس بحـث هـا و گفتارهـای سیاسـی و اجتماعـی قـرار گرفتـه اسـت، 
از ایـن رو ارتقـا شـرایط مدیریـت شـهری و بهبود وضعیت شـهرداری 
هـا بایـد بـا عنـوان یکـی از اهـداف برنامـه هـا و از عوامـل مؤثـر در 
بهبـود اداره شـهر و عملکـرد شـهرداری مـورد توجـه قـرار گیـرد کـه 
خوشـبختانه ایـن امـر در شـهر عنبرآبـاد در جنـوب کرمـان در دور 
جدیـد شـوراها مـورد توجه قـرار گرفتـه و مجموعه شـورای اسـالمی 
شـهر و شـهردار به دور از هرگونه حواشـی و در کمال تفاهم سـعی در 
عملیاتـی کـردن برنامـه های توسـعه شـهری دارند کـه ناظـران بیرونی 
و شـهروندان ایـن تحـوالت مثبـت را بـه درسـتی درک مـی کنند،بـر 
همیـن اسـاس خبرنـگار مـا به همراه مسـؤل روابـط عمومی شـهرداری 
و شـورای اسـالمی شـهر آقای محمدعلی کشـیتی که جزو برترین 
هـای ایـن حـوزه اسـت ضمـن بازدیـد از سـطح شـهر و پیشـرفت های 
حاصلـه پـای صحبـت هـای مهنـدس مـراد دینا شـهردار خـالق و 
پرانـرژی ایـن شـهر گرمسـیری نشسـت تا در جریـان آخریـن اقدامات 

انجـام گرفتـه در ایـن شـهر طـی یـک سـاله اخیـر قـرار گیـرد کـه بـه 
برخـی از مهـم تریـن آنها به صورت فهرسـت وار اشـاره خواهیم کرد:

-بازگشـایی کمربنـدی کلیـدی شـهر پـس از 1۳ سـال وقفـه در انجام 
پروژه

-آسفالت معابر مهم بافت فرسوده شهر پس از سه دهه انتظار اهالی
-بازگشـایی و تعریـض خیابـان جدیـد التأسـیس۲۴ متـری جمهـوری 

می سال ا
-احداث بولوار زیبای جمهوری اسالمی

-احداث جاده سالمت به طول ۵ کیلومتر
-شن ریزی و زیرسازی معابر خاکی 

-ساماندهی پارک الله های گمنام
-سـاماندهی کشـتارگاه که از ضروریات بهداشـتی شـهر محسوب می 

د شو
-برگزاری جشن باشکوه نوروز سال 1۳۹۸

-زیرسـازی و آسـفالت خیابان نخل، بولوارجهاد،خیابان شهید رجایی، 
شـهیدمعناصری،  خیابـان  پاسـداران،  خیابـان  شـهیدرضایی،  خیابـان 
خیابـان مدرس،خیابـان نارنـج، خیابـان شـهید دسـتغیب،امام1۲،امام1

۶،مدرس۶،امامـت 1، الیـن جنوبـی خیابـان امـام حدفاصـل چهـار راه 
مسـجد جامـع و خواجویی، الین غربی کمربنـدی و همچنین به زودی 
آسـفالت مسـیر بازگشـائی شـده مربندی،مطهری1۳،امام۲۸،امـام۲۷ و 

امـام 1۳ نیـز انجـام مـی پذیرد.
-نام گذاری و ساخت تابلوی نام گذاری معابر سطح شهر

-نـام گـذاری بولـوار ورودی و نصـب تابلـوی چلنیـوم بـه نـام سـردار 
شهید سـپهبد سـلیمانی

-فعالیـت مسـتمر، تعامـل و همـکاری در برگزاری تمامـی اعیاد ملی و 
مذهبـی و همچنین برگـزاری یادواره شـهدای گرانقدر

-ساماندهی واحد نقلیه و نوسازی ناوگان
-جـدول گـذاری و موزاییـک کاری خیابـان سـلمان فارسـی،خیابان 

شـهیدرجایی، خیابـان مدرس،خیابـان امـام و خیابـان پاسـداران
-خرید و نصب وسایل بازی کودکان در پارک های سطح شهر

-نصب تابلوهای تمثال مبارک شهدا

پیامبـر  بولـوار  و  بینـا  شـهید  بولـوار  بـه  آبرسـانی  و  گـذاری  -لولـه 
اعظـم)ص(

بوتـه  هـزار   ۲۰۰ و  درختچـه  و  درخـت  اصلـه  هـزار  پنـج  -کاشـت 
شـهر  سـطح  در  فصلـی  گل هـای 

-تعریض، کانیوو و آسفالت بولوار امام 
-همـکاری و تعامـل مسـتمر بـا دفتـر امـام جمعـه محتـرم و فرمانداری 

شهرسـتان محترم 
-حمایـت از آقایـان و بانـوان ورزشـکار و تـالش برای توسـعه ورزش 

شهرستان

-تجلیل و دیدار باخانواده معظم شهدا و جانبازان به صورت مداوم
ادارات سـطح شـهر جهـت  تمامـی  پاشـی و ضـد عفونـی  -محلـول 

بـا ویـروس منحـوس کرونـا مبـارزه 
-محلـول پاشـی و ضدعفونـی تمامـی خیابـان هـا و محلـه هـای شـهر 
عنبرابـاد بـا تالش و حضور مسـؤل و پرسـنل خدوم واحد آتش نشـانی 
شـهرداری و همچنیـن تـالش پاکبانـان زحمتکـش بـرای پاکیـزه نگـه 

داشـتن شـهر در ایـن ایام
چشـمگیر  فعالیـت  و  حضـور  و  شـهرداری  بحـران  سـتاد  -تشـکیل 

بارندگـی مواقـع   در  شـهردار  شـخص  و  سـتاد  اعضـای 

نتیجه وحدت و انسجام در شورای اسالمی و شهرداری عنبرآباد؛

 خدمت، تالش و رضایت مردمی

آگهی مناقصه شهرداری دوساری

اعیاد شعبانیه علی 
الخصوص نیمه شعبان

 زاد روز مهدی موعود، 
منجی عالم بشریت و 

هفته سربازان گمنام امام 
زمان)عج( بر همه هم وطنان 

به ویژه پرسنل خدوم 
وزارت اطالعات خجسته باد.


