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نوبت آگهی مناقصه شهرداری دوساری
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مهندس عادل خالصی - سرپرست  شهرداری دوساری

ماهنامه منطقه ای پردیس جنوب

یادداشت مدیر مسئول

مجوز احداث 
مرکز نازایی 
جنوب کرمان 

صادر شد
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نظر به پاسداشت و گرامیداشت مقام زن در 
اجتماع و به بهانه روز مادر  ؛

زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق  
نمایشگر پاکی ، نمونه عطوفت و چشمه عنایت است .  
زنانی که خود را باور دارند و می دانند کـه اگر تصمیم بگیرند  
درونــی  زیبایـی  یک  دارای  هستند،  کاری  هر  انجام  بـه  قادر 

مــی باشند.
کـه  زن  یک  عـزم  و  توانایــی  در 
مسیرش را بدون تسلیم شدن در بـرابـر 
موانع طـی می کند، شکـوه و زیـبـایی 
بـه  اعتـمـاد  که  زنی  در  دارد.  وجـود 
نفسـش از تجـربـه هـا نشأت می گیرد، 
زمیــن  بـه  می تـوانـد  کـه  می داند  و 
ادامـه  و  کند  بـلـنـد  را  خود  بخورد، 

دهـد،   زیـبـایی وجـود دارد. 
ارزش زن بسیار است.

زن اگر نباشد، چراغ خانه خاموش خواهد شد.
می گویند مرد ستون خانه است و زن چراغ خانه

اگر ستون خانه نباشد، خانه از بین می رود
اما اگر چراغ خانه نباشد، با وجود اینکه خانه پابرجاست،

اما دیگر جای زندگی کردن نیست..
زن ها همیشه نقش شان در زندگی کوچک شمرده می شود.

اما امان از روزی که نباشند
آن روز مردان هم نخواهند بود...    

نیست.  خواستگار  شدن  پیدا  زن،  یک  برای  خوشبختی 
نیست.  خوب  ی  جهیزیه  خرید  زن،  یک  برای  خوشبختی 
خوشبختی برای یک زن، داشتن بر و روی خوب نیست. اینها 
باورهای اشتباهی هستند که طی گذشت زمان به وجود آمده اند. 
باور کنید که ارزش زن را نه زیبایی او، نه تعداد خواستگارهایش 
و نه جهیزیه اش مشخص می کند. ارزش زن را خود او تعیین 
می  که  آنچه  هر  به  تواند  می  بخواهد،  اگر  زن  یک  کند.  می 
باورهای  این  بند  از  را  باید خودش  ابتدا  در  ولی  برسد  خواهد 

اشتباه برهاند.
آذر سادات حسینی -کارشناس ارشد استراتژیک

ارز 
ترجیحی 

عامل 
قاچاق دارو 

222و گندم

 ۹ هزار هکتار 
طرح مرتعداری 
در جنوب کرمان 

احاله 
مدیریت شد

دکتر اعظمی :

فـراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)همراه با ارزیابی کیفی(

شهرداری دوساری در نظر دارد مناقصه عمومی مندرج در جدول ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل عضویت در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از تاریخ 1400/10/30 می باشد.  -
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سایت:از ساعت 12 تاریخ1400/10/30 تا ساعت 19   -

تاریخ1400/11/05 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 مورخ 1400/11/16 می باشد.  -

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 روز 1400/11/17می باشد.  -
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مناقصه گران با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهرداری   -

و قوانین موضوعه در مورد قیمت-های متناسب و رعایت آیین نامه مالی شهرداری مختار است.
هزینه درج آگهی در کلیه مراحل به عهده برنده مناقصه است.  -

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکات الف: شهرداری دوساری دبیرخانه حراست شهرداری- تلفن: 03443286404

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس :02141934 دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

 ای )همراه با ارزیابی کیفی(                                           نوبت اول فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله                                                       

 مناقصه عمومی مندرج در جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  در نظر دارد  دوساری  شهرداری 
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات  گران و بازگشایی پاکتکلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه

گران در صورت عدم عضویت قبلی،  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  www.setadiran.irالکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس  
 مراحل عضویت در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

 فهرست بها  غ تضمین)ریال( مبل مبلغ برآورد)ریال(  نوع تضمین  عنوان پروژه   شماره مناقصه 

2000092219000006 
آسفالت معابر 
 شهر دوساری 

نامه بانکی ضمانت
اصل فیش  -

 واریزی نقدی 
37،500،000،000 1،875،000،000 

آهن و باند  راه، راه
فرودگاه سال  

1400 
 

 باشد. می 30/10/1400از تاریخ  : تاریخ انتشار مناقصه در سامانه -
 باشد. می 1400/ 11/ 05خی تار  19تا ساعت  30/10/1400خ یتار  12ساعت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سایت:از  مهلت -
 باشد. می  16/11/1400مورخ  19تا ساعت زمانی ارائه پیشنهاد:  مهلت -
 باشد. می1400/ 11/ 17روز   12ها: ساعت  زمان بازگشایی پاکت -
-گران با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهرداری و قوانین موضوعه در مورد قیمتمناقصهشهرداری در رد یا قبول پیشنهادات   -

 نامه مالی شهرداری مختار است. های متناسب و رعایت آیین
 هزینه درج آگهی در کلیه مراحل به عهده برنده مناقصه است.  -

مناقصه تماس دستگاه  اسناد  اطالعات  بیشتر در خصوص  اطالعات  دریافت  الف: شهرداری  گذار جهت  پاکات  ارائه  و    دوساری مناقصه 
 03443286404تلفن:  -دبیرخانه حراست شهرداری 

 85193768-88969737دفتر ثبت نام:   02141934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:  
 

 دوساری شهرداری 
 

با نگاهی به برودت هوا و شدت گرفتن سرمای سخت زمستان ؛

سـوز سـنگین سـرما و داستان تکراری 
زنـدگی سخـت بی سـرپناهان!
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:
دکتر حمزه احمدی:
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اخبـــار

2

اخبــــــار استاندار کرمان:

تکمیل سیلبند جیرفت هدیه سفر رئیس جمهور به جنوب کرمان/ خسارت وارده به 
اثاثیه منزل و احشام به سرعت جبران می شود

مهندس محمدرضا واحدی به عنوان 
سرپرست مدیریت حوزه ریاست سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر برخوری 
محمدرضا  مهندس  سازمان،  رییس 
مدیریت  سرپرست  سمت  به  واحدی 
حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی 

جنوب کرمان منصوب گردید.
محمدرضا  مهندس  است  گفتنی 
پشتیبانی  و  رفاه  مدیریت   ، واحدی 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان 
خود  کارنامه  در  را  فاریاب  شهرستان 

دارد.

استاندار کرمان، یکپارچگی و هماهنگی 
مدیریت  در  اصلی  عامل  را  استان  در 
سیل اخیر عنوان و از مردم به واسطه 
تحمل سختی ها و مشارکت گروه های 
ارتش  امدادی،نیروهای سپاه،  جهادی، 
مدیریت  ستاد  اعضای  انتظامی،  و 
در  دستگاهها  همه  و  استان  بحران 
قدردانی  سیلزدگان  به  خدمات رسانی 

کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
شامگاه  زینی وند  علی  دکتر  کرمان، 
شبکه  ویژه  گفتگوی  در  ماه  بهمن   2
و  خدمت رسانی  روند  کرمان،  استانی 
امداد به سیلزدگان جنوب استان کرمان 

را تشریح کرد.
وی با اشاره به دو سیل پشت سر هم 
خسارت  گفت:  استان  در  ماه  دی  در 
سیل اول حدود ۳ هزار میلیارد تومان 
و  شده  برآورد  مختلف  بخش های  در 
جمع بندی  حال  در  نیز  دوم  سیل  در 
توجه  با  می شود  پیش بینی  و  هستیم 
به فراگیری آن بیش از 4 هزار میلیارد 

تومان باشد.
منزل   1700 افزود:  کرمان  استاندار 
اول بیش  شهری و روستایی در سیل 
از 5 هزار واحد در سیل دوم به دلیل 

گستردگی آن خسارت وارد شد.
سیل  خسارات  گستردگی  از  زینی وند 
و  ها  زیرساخت  و  کشاورزی  بخش  به 
دامداری منطقه اشاره کرد و گفت: به 
سرعت در حال برآورد میزان خسارات 

هستیم تا سریعا جبران صورت گیرد.
وی توجه ویژه دولت به استان کرمان 
اول  معاون  جمهور،  رئیس  حضور  و 
رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر جهاد 

کشاورزی و تماس های تلفنی مقامات 
در سیل را یادآور شد و بیان کرد: در 
سیل اخیر با حادثه فراگیر و بیشتر از 
پیش بینی های هواشناسی با بارش باران 
مواجه بودیم و بعضا در داخل روستاها 
با حجم باالیی از روان آبها روبرو شدیم 
و در تماس با وزیر کشور گزارش دادم 

که نیاز به حمایت و کمک ملی داریم.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه تجربه 
به ما آموخته که باید بدترین سناریو را 
در مدیریت بحران دید، ابراز داشت: در 
جریان سیل غافلگیر نشدیم و اخطارها 
سیل  در  را  هواشناسی  هشدارهای  و 
اول داشتیم و لذا تاکیدات به ستادهای 
صورت  شهرستانی  بحران  مدیریت 

گرفت.
زینی وند با بیان اینکه خیلی از شهرها 
را از خسارت جانی نجات دادیم افزود: 
حجم بارندگی در شهرستان های ما به 
دوم  سیل  در  و  رسید  میلیمتر   500
ما  به  دقیقی  هواشناسی  بینی  پیش 

نرسید.
بارندگی ها  درصدی   245 رشد  از  وی 
در  و 14۳ درصدی  به گذشته  نسبت 
بلند مدت خبر داد و تصریح کرد: تاالب 
جازموریان در جریان بارندگی های اخیر 

100 درصد آبگیری شده است.
استاندار کرمان افزود: تاالب جازموریان 
حریم  با  که  بوده  هکتار  هزار   108
هزار   250 آن  اقتصادی  و  اجتماعی 
شده  آبگیری  کامال  و  بوده  هکتار 
است. این محیط اقتصادی و اجتماعی 
و  زهکلوت  کشاورزی  دشت های 
قلعه گنج هستند که زیر آب رفته است.  
وی خاطرنشان کرد: بومی های منطقه 
در  را  و سیالب  بارندگی  از  این حجم 
50 و 70 سال گذشته بی سابقه عنوان 
کردند به طوری که خیلی از شهرها با 
این حجم از بارندگی باید کامال از بین 

می رفت، اما اینگونه نشد.
مردم،  کنار  در  داشت:  ابراز  زینی وند 
جنوب  رودبار  در  را  پراضطرابی  شب 
گذراندیم. خیلی جاها نتوانستیم کاری 
برای مردم بکنیم و آن شب همه مردم 

اذیت شدند.
وی گفت: با امکانات ارتش، شهرداری ها 

کیلومتر   1۳2 حدود  ارگان ها  دیگر  و 
در نقاط حادثه خیز استان الیروبی طی 
سال  گذشته و امسال به همت معاونت 
عمرانی و ستاد مدیریت بحران استان 
انجام شد که این الیروبی ها به کاهش 

خسارت کمک کرد.
استاندار کرمان گفت: پل 800 متری 
ریگان سال گذشته الیروبی شد و اگر 
این چنین نمی شد بعضی از روستاها 

را آب می برد.
دستکاری هایی  اینکه  بیان  با  زینی وند 
به  گرفته  صورت  طبیعت  در  که 
داشت:  اظهار  می زند  دامن  خسارت ها 
خودرو  سرنشین  یک  جریان سیل  در 
داد  دست  از  را  خود  جان  پارس  پژو 
اثر بی احتیاطی و  بر  نیز  و سه کودک 

سقوط در رودخانه غرق شدند.
رودبار  شهرستان  سه  کرد:  بیان  وی 
بیشترین  منوجان  و  قلعه گنج  جنوب، 
بیشتر  لذا  و  داشتند  سیل  از  را  تاثیر 
تمرکز حضورمان برای آرام سازی مردم 

آنجا بود.
 14 اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
درگیر  کرمان  استان  در  شهرستان 
سیل و برف بودند که همه خسارت ها 
یکسری  داشت:  اظهار  می شود  برآورد 
کارهای اورژانسی برای مقابله با اتفاقات 
بعدی باید انجام دهیم زیرا بارندگی ها 
باید  لذا  ادامه دارند،  ماه  اردیبهشت  تا 
سیلبندها برای حفظ شهرها و روستاها 
با بسیجی که در دستگاه های دولتی و 
خصوصی صورت گرفته است، اقدامات 

الزم انجام شود.
باید  مدت  میان  در  کرد:  بیان  وی 
و  آبخوان داری  و  آبخیزداری  طرح های 
الیروبی در باالدست رودخانه ها انجام 
به  ها  شهرداری  توانمندسازی  گیرد، 
داشته  باید  را  سنگین  آالت  ماشین 
باشیم که طی سال ایمن سازی انجام 

دهند.
زینی وند ابراز داشت: دستکاری هایی در 
توسط  بعضا  رودخانه ها  بستر  و  حریم 
است  گرفت  صورت  دولتی  نهادهای 
بناهای  باید  قضا  دستگاه  با کمک  که 

غیرمجاز برداشته شوند.
اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 

اجرای سیلبند جیرفت و نجات دشت 
رئیس  کرد:  بیان  سیالب  از  رودبار 
کرمان  به جنوب  در سفرشان  جمهور 
پذیرفتند که تکمیل آن را به عنوان یک 
هدیه مناطق جنوب استان در دستور 

کار دولت قرار دهند.
ای  منطقه  آب  کرد:  خاطرنشان  وی 
مکلف شده است تا مطالعات رودخانه 
بدهد  ما  به  سریعا  را  سیلبندها  و  ها 
ضمن آنکه پل ها و جاده های در مسیر 
تخریب و آب را باید سریعا تعمیر کنیم.

امدادرسانی  کامل  پوشش  از  زینی وند 
رسانه ها،  توسط  سیل  رسانی  اطالع  و 
استان  سیمای  و  صدا  و  خبرنگاران 

تقدیر کرد.
و  اورژانسی  ترمیم  برای  افزود:  وی 
و  مردم  زندگی  به  فوری  ساماندهی 
شستشوی منازل گروه های جهادی و 
بسیج پای کار آمده و در صحنه هستند.

به  وارده  آسیب  کرمان گفت:  استاندار 
نگهداری  محل  و  دام ها  منازل،  اثاثیه 
دام ها برآورد شده و سریعا توسط بنیاد 
جبران  اجرایی  ستاد  و  مستضعفان 

می شود.
آسیب  خانه های  کرد:  بیان  زینی وند 
دیده لیست شده و در تعمیر و بازسازی 
اقدام می شود ضمن  بنیاد  توسط  آن 
اینکه اعتباری در اختیار استانداری قرار 

گرفته است.  
استاندار کرمان یکپارچگی و هماهنگی 
مدیریت  در  اصلی  عامل  را  استان  در 
سیل اخیر عنوان و از مردم به واسطه 
تحمل سختی ها و مشارکت گروه  های 
جهادی، امدادی، نیروهای سپاه، ارتش 
مدیریت  ستاد  اعضای  انتظامی،  و 
در  دستگاه ها  همه  و  استان  بحران 
قدردانی  سیلزدگان  به  خدمت رسانی 

کرد.
اوج  اکنون  اینکه  بر  تاکید  با  زینی وند 
کنار  در  و  خسارت  جبران  برای  کار 
خاطر  است  شده  شروع  بودن  مردم 
در  استان  مختلف  مسائل  کرد:  نشان 
جنبه های مختلف به استحضار رئیس 

جمهور رسید.

خودرو سرقتی از کرمان در جیرفت کشف شد
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامي جیرفت از توقیف یک 
دستگاه خودرو پژو پارس سرقتی از کرمان و دستگیري سارق آن در 
 عملیات ماموران پاسگاه انتظامی دلفارد این شهرستان خبر داد .

سرهنگ«جالل مقبلی« در گفت  وگو با خبرنگار پایگاه خبري 
پلیس گفت: در پی سرقت یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس 
در شهر کرمان و اعالم مشخصات خودرو سرقتی به شهرستان 
 های همجوار، این موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

با رصد دقیق سامانه پایش تصویری  افزود: در این رابطه  وی 
استان،  آخرین محل تردد خودرو سرقتی در محور رابر- جیرفت 
به  اقدام  دلفارد  انتظامی  پاسگاه  ماموران  بالفاصله  گزارش که 
ایست و بازرسی در این محور کردند و ساعتی بعد راننده خودرو 
از طی  اما پس  فرار کرد  به  اقدام  به محض مشاهده مأموران 
 مسافتی تعقیب و مراقبت، خودرو توقیف و سارق دستگیر شد.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامي جیرفت تصریح کرد: 
روند تحویل خودرو به مالباخته در حال انجام است و متهم نیز 

با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کارت خودرو تغییر می کند
رییس پلیس راهور: 

اینکه  به  توجه  با  که  است  چیپ  یک  دارای  خودرو   کارت 
افتادگی  عقب  مقدار  یک  است،  وارداتی  اقالم  جزو  چیپ  این 
در تامین آن ایجاد شد که البته االن این مشکل حل و چیپ ها 

ترخیض شد و روزانه حدود 100 هزار کارت تامین می شود.
 ما در برنامه ریزی جدید چیپ را از فرآیند چاپ کارت خودرو 
حذف کردیم و به جای آن، از بارکد سه بعدی استفاده کردیم تا 

دیگر وابستگی به واردات نداشته باشیم. 
 برای خواندن این بارکدها نیز دست افزارهای پلیس را به روز 
کردیم و مأموران پلیس با اسکن این کد می توانند تمام اطالعات 

اعم از وی آی ان، شماره شاسی، موتور و ... را استخراج کنند.

مجوز احداث مرکز نازایی جنوب کرمان صادر شد
اصغر  علی  دکتر  ایرنا،  گزارش  به 
شورای  نشست  در  شنبه  عصر  خیرخواه 
مدیران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت راه 
اندازی مرکز نازایی جنوب کرمان را برای 
اولین بار در این منطقه خدمتی ماندگار 

برای مردم عنوان کرد.
وی ادامه داد: با راه اندازی این مرکز 
اهالی جنوب کرمان مجبور نیستند برای 
دریافت خدمات ناباروری به استان یزد و 

دیگر مناطق مراجعه کنند.
ناباروری تحت پوشش بیمه سالمت  اینکه هزینه های مرکز  بیان  با  وی 
قرار می گیرد، افزود: هزینه مراجعه کنندگان بسیار کم می شود و این خدمتی 
بزرگ به مردم منطقه بوده چرا که خدمات را در منطقه خود با کمترین هزینه 

دریافت می کنند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به سفر ریاست محترم جمهور به 
مناطق سیل زده اشاره کرد و ضمن تشکر از همراهی و همدردی حجت االسالم 
رئیسی با مردم مناطق سیل زده جنوب کرمان گفت: با تمام توان و تالش به 

مردم مناطق سیل زده خدمت رسانی می کنیم.
وی با بیان اینکه قبل از سیالب اخیر اعضای ستاد بحران دانشگاه علوم 
های  تیم  اخیر  سیالب  در  گفت:  بودند،  کامل  باش  آماده  جیرفت  پزشکی 

بهداشتی در مناطق سیل زده حاضر بوده و خدمات رسانی می کردند.
وی افزود: معاونین بهداشتی و درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طی 
جریان سیالب اخیر در مناطق سیل زده حاضر بودند و از نزدیک خدمات رسانی 

به مردم سیل زده را رصد می کردند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به برنامه ریزی دقیق این دانشگاه 
در جریان سیالب اشاره کرد و از هدف گذاری قبل و بعد از سیالب خبر داد و 
گفت: تیم های بهداشتی در مناطق سیل زده حاضر و در حال خدمت رسانی 

هستند.

 9 هزار هکتار طرح مرتعداری در جنوب کرمان 
احاله مدیریت شد

منابع  مدیرکل  ایسنا/کرمان 
کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی 
گفت: در راستای سیاست های ابالغی 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  سال 1400 
طرح   5 تعداد  کشور  آبخیزداری  و 
هکتار  هزار   ۹ مساحت  به  مرتعداری 
مجریان  به  کرمان  جنوب  منطقه  در 

احاله گردید.
منابع  کل  مدیر  احمدی  حمزه  
استان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی 
ضمن  ایسنا  با  گفت وگو  در  کرمان 
اشاره به امضای قرارداد احاله مدیریت طرح  های مرتعداری  گفت : یکی از 
اولویت های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مدیریت و حفاظت از 
مراتع است زیرا تا زمانی که مشارکت جوامع محلی نباشد مدیریت مراتع دچار 

مشکل خواهد شد.
وی  اظهار کرد: در اجرای طرح 140014۳ در راستای حفاظت و صیانت 
و همچنین احیای مراتع، 5 طرح مرتعداری به مساحت ۹هزار هکتار در قالب 
احاله مدیریت مراتع با تنظیم اسناد قراردادی در دفترخانه رسمی به نماینده 

مرتعداران مراتع شهرستان های جیرفت و رودبارجنوب احاله گردید.
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  جاری  سال  در  اینکه   به  اشاره  با  احمدی   
آبخیزداری جنوب کرمان، در تهیه و احاله طرح های مرتعداری در کشور پیشرو 
است افزود: مجریان طرح های مرتعداری عالوه بر معافیت ۳0 ساله از هرگونه 
پرداخت عوارض سالیانه تمدید پروانه چرا، در صورت هرگونه احیا و توسعه و 

بهره برداری در سطح مراتع اولویت بهره برداری نیز با آنها می باشد.

تکذیب زنده شدن یک بیمار در 
غسالخانه جیرفت

به گزارش کنارصندل، دکتر ابراهیم محمدی رئیس اورژانس 
فیلم  انتشار  به  توجه  با  کرد:  بیان  جیرفت  بیمارستانی  پیش 
بیمار  یک  شدن  زنده  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  شده  منتشر 
علوم  دانشگاه  به حوزه سرزمینی  مربوط  فیلم  در غسالخانه،این 
پزشکی و اورژانس جیرفت نمی باشد و طی بررسی های به عمل 
آمده از لیست تماس های اورژانس و مأموریت ها، آمبوالنسی به 
محل یاد شده اعزام نشده و تماسی بر این مبنا با اورژانس گرفته 

نشده است.

سومین هفته قرآن و عترت جنوب 
کرمان برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
کرمان  جنوب  اسالمی 
هفته  سومین  گفت: 
جنوب  عترت  و  قرآن 
اسفند   1۶ تا  کرمان10 
شود.  می  برگزار   ماه 
عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره کل فرهنگ و ارشاد 
کرمان  جنوب  اسالمی 
هدف  اسحاقی  حسین 
و  قرآن  هفته  برگزاری  از 
عترت جنوب کرمان را تقویت گفتمان و هویت ایرانی اسالمی 
همچنین  اظهارداشت:  و  دانست  جامعه  مختلف  سطوح  در 
توانمند  قرآنی،  و دستاوردهای  استعدادها  معرفی  و  شناسایی 
سازی و شبکه سازی فعاالن قرآن و عترت، هم افزایی و ایجاد 
قرآنی  دستگاه های  و  نهادها  بین  هدفمند  تعامل  و  ارتباط 
باشد. می  مهم  این  برگزاری  اهداف  دیگر  از   ... و  فرهنگی   و 

وی تصریح کرد: همچنین هفته قرآن و عترت جنوب استان کرمان 
به منظور شناسایی استعدادهای بالقوه اصحاب فرهنگ، هنر و 
رسانه با هدف ترویج و تبلیغ آموزه های قرآن و عترت و تبدیل آنها 
 به استعدادهای بالفعل در سطح ملی و بین المللی برگزار می شود.

ارائه  و  ماندگار  آثار  تولید  و  خلق  کرد:  خاطرنشان  اسحاقی 
قالب  در  السالم  علیهم  البیت  اهل  و  قرآن  معارف  و  مفاهیم 
استان  جنوب  عترت  و  قرآن  هفته  که  است  هدفی  هنر، 
کرمان آن را دنبال می کند و همه ساله میعادی برای اهالی 
 فرهنگ و هنر در ترویج و تبلیغ فرهنگ نورانی ثقلین است.

قرآن  هفته  از  دوره  سومین  اجرای  گستره  اینکه  بیان  با  وی 
و عترت در هفت شهرستان جنوب کرمان است، گفت: برنامه 
های هفته قرآن و عترت در بخش های جشنواره ای، مسابقات، 
نمایشگاهی و محافل و کارگاه ها از 10 تا 1۶ اسفند ماه مصادف 
 با عید مبعث شعبانیه در شهر های جنوبی استان برگزار می شود.

اسحاقی بیان کرد: برگزاری نشست ها و کارگاه های هنری و 
آموزشی با محوریت قرآن و عترت با حضوراساتید حوزه و دانشگاه، 
برگزاری  و  قرآن کریم  تالوت  و کرسی های  برگزاری محافل 
نمایشگاه آثار و محصوالت فرهنگی، هنری و رسانه ای مرتبط با 
 حوزه قرآن و عترت بخشی از برنامه های هفته قرآن و عترت است.

عترت  و  قرآن  هفته  سومین  راستای  در  اینکه  بیان  با  وی 
جنوب کرمان، نمایشگاه قرآن و عترت با هدف ارائه دستاوردها، 
محصوالت و آثار ارسالی به بخش جشنواره و دیگر محصوالت 
قرآنی  های  فیلم  اکران  گفت:  می شود،  برگزار  قرآنی  مرتبط 
اجرای  عمومی،  مراکز  و  مدارس  ها،  سینما  در  دینی  و 
برگزاری  عترت،  و  قرآن  موضوعات  با  خیابانی  نمایش های 
قاریان،  از  تجلیل  آئین  برگزاری  قرائت،  و  حفظ  مسابقات 
حافظان، خادمان، اساتید و هنرمندان قرآنی اجرای جشنواره 
دیگر  از  عترت  و  قرآن  موضوع  با  رسانه ای  و  هنری  فرهنگی، 
است. هفته  این  در  اجرا  برای  شده  دیده  تدارک  های   برنامه 

و  فرهنگی  جشنواره  برگزاری  همچنین  افزود:  اسحاقی 
آثار  کتابخوانی،  عناوین  و  ها  بخش  در  رسانه ای  هنری 
و داستان، بخش هنرهای  و مجازی(، شعر  )مکتوب  رسانه ای 
با  مرتبط  کتاب  و  مقاله  بخش  نمایشی،  هنرهای  تجسمی، 
اسالمی(،  انقالب  دوم  گام  موضوع  با  )مقاالتی  عترت  و  قرآن 
معارف  و  علوم  )اپلیکیشن ها(  کاربردی  افزارهای  نرم  بخش 
شهری  فضاسازی  آیینی،  سرودهای  و  نغمات  بخش  قرآنی، 
 رسانه ای، تبلیغات رادیو و تلویزیون در نظر گرفته شده  است.
وی ضمن دعوت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه جنوب کرمان 
برای شرکت در برنامه های سومین هفته قرآن و عترت، بیان 
کرد: تاکنون ستاد برگزاری این هفته با کمیته های تخصصی 
نیز رونمایی شده است از پوستر فراخوان آن   تشکیل شده و 

گفتنی است، مهلت دریافت آثار و برگزاری مسابقات قرآنی و 
ماه می  بهمن  تا 20  و رسانه ای 1  فرهنگی، هنری  جشنواره 

باشد.

اعظمی ساردویی:
 ارز ترجیحی عامل قاچاق دارو و گندم/ 

مجلس موافق حذف رانت ارزی است
منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
طبیعی مجلس از حذف ارز ترجیحی به عنوان 
خواه  موضوع  این  گفت:  و  کرد  یاد  جراحی 
ناخواه باید اتفاق بیفتد زیرا ادامه این وضعیت 
ارز  حذف  و  نیست  پذیر  امکان  شکل  این  به 
و  نظام  کشور،  نفع  به  بلندمدت  در  ترجیحی 

دولت خواهد بود.
و  گفت  در  ساردویی  اعظمی  ذبیح اهلل 
ارز  درباره حذف  ایرنا  پارلمانی  خبرنگار  با  گو 
کشور  کل  بودجه۱۴۰۱  الیحه  در  ترجیحی 
از  گفت: اکثر نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دلیل فساد و رانت ناشی 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق حذف آن هستند اما دولت باید برنامه و راهکار 
قابل قبول و منطقی برای جبران تورم ناشی از این جراحی اقتصادی تدوین کند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با اشاره به تصویب کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: نگرانی هایی در ارتباط با 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چند کاالی اساسی از جمله دارو و گندم وجود 
دارد.واقعیت این است ما در مجلس می خواهیم به دولت کمک کنیم چراکه از 

مشکالت و میزان درآمد ارزی دولت اطالع داریم.
اعظمی ساردویی از حذف ارز ترجیحی به عنوان جراحی دردناک نام برد و 
اظهار کرد: این موضوع خواه ناخواه باید اتفاق بیفتد زیرا در بلندمدت به نفع 
بود. مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه هم در  کشور، نظام و دولت خواهد 
صحن با ۱۷۴ رای مثبت کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد بنابراین 

هدف مجلس کمک و حمایت از دولت است.
وی درباره اینکه رانت ارزی ترجیحی به جیب چه کسانی می رود، عنوان 
کرد: من در این زمینه فقط به دو مورد اشاره می کنم. به عنوان مثال، نیاز کشور 
به گندم را ۱۴ میلیون تن عنوان می کنند و واقعیت این است که نان غذای اصلی 
همه مردم نیست. حال اگر براساس آمار، جمعیت کشور را در میزان سرانه نیاز 

گندم، ضرب کنیم می بینیم که به کمتر از این میزان گندم نیاز داریم.
این نماینده مجلس یازدهم یادآور شد: حال سوال اینجاست که بقیه میزان 
مورد نیاز گندم به کجا می رود؟ البته ما اطالع داریم که از این میزان گندم و 

حتی بسیاری از تولیدات داخل به کشورهای همسایه قاچاق می شود.
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تازه های خودرو

حامد شجاع حیدری

 

در جنوب کرمان نیز باید گرمخانه های سیار شهرداری را بیشتر کنیم تا  به بی سرپناهان  خدمات رایگان داده  شود و حتی می توان با شدت گرفتن این سرمای خانمانسوز 
درهای مساجد را نیز به روی این قشر فقیر و بی درآمد گشود ، بی شک صاحب مساجد )خدای متعال ( هم با این اقدام خداپسندانه از بنده اش راضی و خشنود می گردد . 

باید زیرساخت های مناسبی را برای حوزه زنان ایجاد کرد  و حتی یک سامان سرا هم برای زنان با شرایط خاص ، آماده نمود .
تنها کمک مسئوالن اولویت نیست و الزم است شهروندان با دیدن چنین افرادی آن ها را به گرمخانه هایی که برای آن ها در نظر گرفته شده است، معرفی کنند،

 

در گوشه و کنار سطح شهر افرادی وجود دارند 
هستند،  پناهگاه  یک  جست وجوی  در  تنها  که 

پناهگاهی که بوی مرگ ندهد.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی 
داشتن  تنها  آرزویشان  جوان   خبرنگاران  باشگاه 
را  آن ها  امنیت  که  پناهگاهی  است،  پناهگاه  یک 
تأمین کند تا برای ادامه حیات دچار مشکل نشوند، 
صحبت ما این بار درباره بی سرپناهانی است که 
خانه مشخصی ندارند و از هر گوشه و کناری برای 
اسکان خود استفاده می کنند، همچنین این افراد 
به گفته مسئوالن ذی ربط به 2 بخش بی سرپناهان 
و معتادان متهاجر تقسیم می شوند، اما داستان تنها 
به اینجا ختم نمی شود، برای این افراد فصل گرما و 
سرما فرقی ندارد و اگر سرما در حد زیادی به بدن 
آن ها نفوذ کند شاید بتوانند از کارتن یا ملحفه ای 
تشک  مواقع،  بعضی  در  البته  کنند،  استفاده 

خوابشان  تکه های کارتن است و سقفش هم آسمان...!
این افراد وضعیت بسیار بدی دارند، معتاد، بی خانمان 
و... در سطح شهر  جوالن می دهند. البته تا پیش از این 
بیشتر مرد بودند، اما حاال تعداد زن ها و حتی بچه ها هم 
زیاد شده است، فقط کافیست سری به نوع زندگی کردن 
آن ها بزنید آن وقت متوجه می شوید که حیات آن ها روی 

خط مرگ است.

 بی سرپناه یا همان کارتن خوابی یک مشکل اجتماعی 
است و عوامل زیادی در پیدایش آن نقش دارند که اعتیاد 
یکی از عوامل بسیار مهم در بی خانمانی است،  در واقع 
امروزه یکی از پررنگ ترین جلوه های آسیب اجتماعی پدیده 
کارتن خوابی در کشور است و مطابق آمار های ارائه شده در 
حوزه آسیب های اجتماعی حدود یک چهارم بی خانمان ها 
اختالل مزمن و شدید روانی دارند و بیش از 50 درصد از 

آن ها معتاد متجاهر هستند.

افزون بر این، گفته می شود بیشترین کارتن 
البرز  تهران،  استان های  در  کشور  خواب های 
آذربایجان  و  دارند  سکونت  رضوی  خراسان  و 
با این پدیده را داشته  شرقی کمترین مواجهه 
است. ناظران اجتماعی دلیل شیوع پدیده کارتن 
مهاجر  را  البرز  و  تهران  استان های  در  خوابی 
با  مجاورت  را  رضوی  خراسان  و  باال  پذیری 
مرزهای افغانستان و مسیر ترانزیت مواد مخدر و 

شمار باالی معتادان این استان می دانند.
مدیرعامل سازمان رفاه اظهار کرد: ما با شعار 
اینکه در کالنشهر تهران هیچ فرد بی خانمانی 
از بی سرپناهی و یا تغذیه در معرض خطرجانی 
قرار نگیرد، خدمات بسیار وسیع و متنوعی را به 
این قشر ارائه می دهیم که در نوع خود، خدمات 
قابل مالحظه ای است، همچنین در حال حاضر 
در 22 مرکز ساماندهی، هزار و ۹50 نفر را مورد 
قرار دادیم، در فصل سرد سال که در واقع پیک  پوشش 
مراجعه به گرمخانه ها است و تقریبا در این ایام از حدود 
2 هزار نفر در روز در گرمخانه ها بــا تمام خدمات به طور 
خیرین  کمک  بــا  البته  می کنیم؛  پذیرایی  روزی  شبانه 

خدمات پزشکی هم ارائه خواهیم داد.
    شروع زمستان و حال و هوای

 بی سرپناهان در جنوب کرمان
در جنوب کرمان نیز باید گرمخانه های سیار شهرداری 
را بیشتر کنیم تا به بی سرپناهان  خدمات رایگان داده  شود 
این سرمای خانمانسوز  با شدت گرفتن  توان  و حتی می 
درهای مساجد را نیز به روی این قشر فقیر و بی درآمد 
گشود ، بی شک صاحب مساجد )خدای متعال ( هم با این 

اقدام خداپسندانه از بنده اش راضی و خشنود می گردد . 
باید زیرساخت های مناسبی را برای حوزه زنان ایجاد 
کرد  و حتی یک سامان سرا هم برای زنان با شرایط خاص 
، آماده نمود . اما تنها کمک مسئوالن اولویت نیست و الزم 
افرادی در سطح  با دیدن چنین  است که شهروندان هم 
شهر آن ها را به گرمخانه هایی که برای آن ها در نظر گرفته 
شده است، معرفی کنند، سامانه 1۳7 راه ارتباطی است که 
می توان افراد بی سرپناه را معرفی کرد، زیرا گاهی اوقات با 
یک تماس جان انسانی از معرض خطر به دور می ماند. این 
روز ها با سرد شدن هوا الزم است که نوع دوستی خود را 
بیش از پیش ثابت کنیم و فقط چند لحظه به نوع زندگی 
کردن آن ها فکر کنید، آن وقت به راحتی می توان با وجود 
افرادی را  اقتصادی و... چنین  تمام سختی های معیشتی، 
درک کرد، افرادی که شاید دیگر به زندگی امیدی نداشته 
باشند و ما شهروندان بتوانیم کمی به آن ها امید ببخشیم، 

امیدی که این روز ها نامش زندگی امن است.

آواتار E11.کراس آوری جذاب با 
طراحی یک ایرانی

کراس  یک  از  تازگی  به  چانگان 
نادر  طراحی  با  جدید  برقی  اوور 
و  داخلی  بخش  )طراح  زاده  فقیه 
خارجی خودروهایی چون ب ام و 
و گرن کوپه، سری  سری ۶ کوپه 
به  مجهز  و  و…(  هشت  آی  و   ۷
هوآوی   پیشرفته  های  فناوری 
رونمایی نمود؛ آواتار )Avatr(، نام 
محصول مشترک چانگان و هوآوی 

خواهد بود.
این روزها ساخت خودروهای الکتریکی به خصوص در سگمنت 
بسیار پرطرف دار کراس اوورها، به هدف اصلی بسیاری از کمپانی 
های خودروسازی مطرح در دنیا بدل شده است و در این بین، 
چینی ها مانند همیشه در صف اول ایستاده اند تا سهم مناسبی 

از این بازار نوظهور و آینده دار را تصاحب نمایند.
از  یکی  عنوان  به  چانگان   از  مشترکی  محصول  باید  را  آواتار 
برجسته ترین خودروسازان چینی در سال های اخیر با همکاری 
در  مخابرات  و  دیجیتال  غول های صنعت  از  یکی  که  هوآوی 
چین است و نیز کمپانی CATL به عنوان یکی از نام آشنا ترین 

تولیدکنندگان باتری خودرو های برقی، دانست.
مدنظر  گزینه  که  نیز،    ۵ آیتو  محصول  در  تازگی  به  هوآوی 
بهمن موتور برای مونتاژ در ایران است، فعالیت مستقیم داشته 
و این موضوع نشان از عزم جدی هوآوی برای ورود به صنعت 

خودروهای الکتریکی است.
خودروی E۱۱ اولین محصول تمام برقی با برند چانگان و یک 
توجه  باید  البته  بود.   خواهد  پیشرفته  بسیار  و  اسمارت  مدل 
نیو  الکتریکی  برند خودروهای  چانگان، سهام دار  باشیم  داشته 
)NIO( نیز است. خودروهای برقی چانگان از سال آینده با برند 

اختصاصی آواتار به تولید خواهند رسید.
الکتریکی  خودروهای  اکثریت  مانند  آواتار  دماغه  طراحی  در 
خبری از ورودی های هوا نیست. دی الیت های خودرو به شکلی 
کاماًل خشمگین تا بخش چراغ های مه شکن امتداد یافته و بر 

جذابیت نمای جلوی خودرو افزوده اند.
در نمای کناری، رینگ های بزرگ و پرکار و فرم کوپه ای خودرو 
به سرعت به چشم می آیند و در نهایت، در طراحی قسمت عقب 
آواتار شاهد چراغ های به هم پیوسته و شکل و شمایل عجیب اما 

منحصر به فرد و زیبای شیشه عقب هستیم.
خودروی آواتار E۱۱، مجهز به سیستم  های الکترونیکی ساخت 
ارشد چانگان،  براساس گفته های مدیران  بود.  هوآوی خواهد 
باتری های ۲۰۰ کیلوواتی و مجموع  برقی،  موتور  با دو  آواتار 
را  پیمایش ۷۰۰ کیلومتر  توان  بخار،  قدرت حدود ۴۰۰ اسب 
جذاب  اوور  کراس  این  صد  تا  صفر  شتاب  همچنین  داراست. 
۴ ثانیه اعالم شده که عددی بسیار چشمگیر است. پیش بینی 
قیمت برای این خودرو در سایت های چینی رقمی در حدود 
با  خودرویی  برای  البته  که  می دهد  نشان  را  دالر  هزار   ۴۷
به نظر  چنین مشخصات فنی و سبک طراحی عددی معقول 
محصول  نام   ،)Avatr( آواتار  نمود؛  رونمایی  می رسد.و… 

مشترک چانگان و هوآوی خواهد بود.

****

فولکس واگن الماندو 2022

الماندو سدان و یا به عبارتی یک لیفت بک جذاب و مخصوص 
بازار چین است و این خودرو در حقیقت نسخه ای شکیل تر از 

جتا محسوب می شود.
نسبت الماندو و جتا را می توان مانند نسبت آرتئون و پاسات 

دانست.
ونچر  جوینت  توسط  و   ۲۰۱۴ سال  در  بار  نخستین  الماندو 
سایک – فولکس معرفی شد و حاال شاهد رونمایی نسل دوم 
این خودرو با طرحی خاص و متفاوت از سایر محصوالت فولکس 

واگن هستیم.
طراحی ظاهری و داخلی

برای خلق نسل  فولکس  نظر می رسد طراحان کمپانی  به 
 ID از شاخصه های محصوالت شاخه دوم الماندو بیش تر 
فولکس استفاده کرده اند؛ نوار اتصال چراغ های جلو، ورودی 
هوای بزرگ سپر جلو و چراغ های تهاجمی مهر تأییدی بر 

این ادعا هستند.
در بخش ساید خودرو بیش از هر چیزی درهای فریم لس 
الماندو به همراه رینگ های بزرگ و زیبای آن جلب توجه 

می کنند.
در نمای پشت خودرو هم چراغ های عقب با یک نوار مشکی 
رنگ به صورت به هم پیوسته طراحی شده اند و ما را به یاد 

کراس اوور و همچنین نسل جدید پژو ۵۰۸ می اندازند.
محور  راننده  و  روز  به  طرحی  با  خودرو  کابین  قسمت  در 
کالستر  و  مانیتور  همچون  هایی  المان  که  هستیم  مواجه 
دیجیتال یکپارچه، فرمان دی کات، نورپردازی داخل کابین، 
حذف دسته دنده های رایج در سایر خودروها و مواردی از 
به شمار  از شاخصه های طراحی کابین الماندو  قبیل،  این 

می آیند.
این نسل از الماندو بر روی پلت فرم Evo شکل گرفته است؛ 
مورد  نسل هشتم گلف هم  در  فرمی که  پلت  یعنی همان 

استفاده قرار گرفته است.
ابعاد الماندو

ترتیب  به  ارتفاعی  و  دارای طول، عرض  واگن الماندو  فولکس 
برابر با ۴۷۸۴، ۱۸۳۱ و ۱۴۶۹ میلی متر است. فاصله محوری 

این خودرو برابر با ۲۷۳۱ میلی متر است.
شروع قیمت این خودرو در بازار چین از ۱۴۹۹۰۰ یوان معادل 

با حدود ۲۳۶۰۰ دالر است.

سوز سنگین سرما و داستان تکراری زندگی سخت بی سرپناهان!
با نگاهی به برودت هوا و شدت گرفتن سرمای سخت زمستان ؛

امداد رسانی به بیش از 2500 خانوار در رودبار جنوب توسط اداره کل
 راه و شهر سازی جنوب کرمان

   زن ها، شعـرند . . .مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان در جلسه ستاد بحران با حضور وزیر کشور مطرح کرد:
و توای مرد، خواننده ی خوبی باش .. . !

 هرگز زنت را تحقیر نکن
چون بار بیماری اش را سال ها باید به دوش بکشی.

هرگز به زنت بی اعتنایی نکن
چون سال ها باید بی توجهی اش را تحمل کنی.

  هرگز به زنت پرخاش نکن
چون سال ها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری.

هرگز از محبت به روح او غافل نباش
چون سال ها باید در بستری سرد بخوابی.

هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن
چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش می کند.

هرگز نقص هایش را بازگو نکن
چون از تو در نهان متنفر خواهد شد.

هرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن
چون از تو برای همیشه ناامید می شود.

هرگز به رویاهایش نخند. اگر نمی توانی براورده شان کنی
چون یا افسرده می شود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی 

می کند.
هرگز زنت را اسیر خانه و فرزند نکن

را مجرم  تو  قانون  را بیصدا کشته ای و فقط  او  اینگونه  چون 
نمی داند.

خود را با زنت برابر بدان. در همه چیز
وگرنه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت.

    “تهمینه میالنی”

مدیر کل راه وشهرسازی جنوب کرمان در گزارشی 
در جلسه ستاد بحران که با حضور وزیرکشور برگزار 
شد،گفت: امداد رسانی به بیش از 2500 خانوار در 

رودبار جنوب توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب 
کرمان با مشارکت سایر دستگاههای ادارای  در دست 

اقدام است.
به گزارش  اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره 
کل راه و شهر سازی جنوب کرمان محمد ساردویی 
مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان در جلسه 
ستاد بحران شهر ستان رودبار جنوب که با حضور 
وزیر کشور ، رئیس ستاد بحران کشور رئیس سازمان 
هالل احمر کشور واستاندار کرمان و مسئولین محلی 
برگزار شد گزارشی از امداد رسانی به مناطق سیل 
زده که اداره کل راه و شهر سازی  بعنوان معین  آنها 

انتخاب شده بود ارائه کرد .
وی در تشریح کمک های انجام شده اظهار داشت: 
این اداره کل پس ار تشکیل ستاد بحران استان  با 
ارسال 15 دستگاه ماشین آالت سنگین و8 خوردوی 
کمک دار  سازمانی و پیمانکاران زیر مجموعه توانست 

در شب اول سیل به کمک مردم بشتابیم .
وی در ادامه گفت :این اداره کل به عنوان معین 

هلیل  رودخانه  شرق  روستاهای  به   رسانی  امداد 
انتخاب شد و بالفاصله ب با تشکیل 5  اکیپ از بین 
همکاران بازدید میدانی را آغاز کردیم و 2500منزل 
مسکونی در روز اول سیل مورد بررسی خانه به خانه 

قرار گرفت.
در  خانواده   181 برای   : کرد  بیان  ساردویی 
خواست چادر کردیم  و بصورت فوری نیز همزمان 
مواد غذایی و برای تعدادی از خانواده ها در خواست 
شد. دراین میان برای خانواده هایی که وسایل منزل 
ودام گاو و گوسفند  آنها تلف شده بود نیز در خواست 
کمک کردیم که  توسط ستاد  بحران شهرستان در 

حال انجام است.
بازدید هوایی به همراه  از   وی بیان کرد : پس 
رئیس  و  احمر  هالل  سازمان  رئیس  و  وزیرکشور  
ستاد بحران از منطقه  با مناسب شدن اوضاع سیل و 
ساماندهی مردم اصالح خاکریز اطراف روستاهایی که 

ما معین آنها هستیم  انجام خواهد شد.
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ماهنامه اجتماعی فرهنگیماهنامه منطقه ای پردیس جنوب
 پردیس جنوب

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
آذر سادات حسینی 09178472874

سردبیر : حامد شجاع حیدری
 گرافیست و صفحه آرا :

کانون آگهی و تبلیغات مهدوی  
لیتوگرافی و چاپ : طاها

آدرس دفتر مرکزی نشریه :
جیرفت ، چهارراه دهخدا ، ابتدای خ ولیعصر 

شرقی ، چاپخانه مهدوی گراف
تلفکس : 43213718 - 034

گستره توزیع : استان های : کرمان ، تهران ، 
فارس ،  هرمزگان و اصفهان

ارتباط با مدیرمسئول :
Azarhosseini423@gmail.com

بازدیـد سـرپرست دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت از منـاطق سیل زده جنـوب کرمان
به  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
سیل  منطقه  از  دانشگاه  مسئوالن  از  جمعی  همراه 
کردند. بازدید  کرمان  جنوب  در  رودبارجنوب   زده 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر 

بخش  سردشت  منطقه  در  شنبه  عصر  خیرخواه   اصغر  علی 
زهکلوت شهرستان رودبارجنوب حاضر و در آئین آغاز بکار 
کرد. شرکت  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سیار   بیمارستان 
آئین  این  در  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 

کرد. گو  و  گفت  و  دیدار  منوره  مدینه  قرارگاه  فرمانده   با 
دکتر خیرخواه در ادامه سفر یکروزه خود به منطقه سیل زده 
 رودبار جنوب از مرکز جامع سالمت شهر زهکلوت بازدید کرد. 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در این بازدید از 
نزدیک در جریان مسایل و مشکالت مرکز جامع سالمت شهر 

زهکلوت قرار گرفت و دستورات الزم را صادر کرد.

تالش های گسترده دکتر خیرخواه در حوزه بهداشت و درمان بر هیچ کس پوشیده نیست 


