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افتتاح  نمایشگاه  توانمندی ها  و نیازمندی های 

 مجتمع  مس شهربابک

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛

برپایی نمایشگاه کتاب استان از 24 آبان تا اول آذر
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مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛

جذب 6500 میلیارد تومان اعتبارات در بخش 
گازرسانی، طی سال گذشته

مرور بخشي از عملکرد هيات فوتبال 
کرمان 

نامناسب فرهنگِي حوزه  وضعيت 
پزشکي و بيماران

اهدای 5000 بسته هـدایاي 
متبرک آستان قـدس 

به موکب هاي اربعين

ســنجش ســموم و فلزات 
باقي مانده در مواد غذایي

تفاهم نامه همياران انرژی 
با اداره  آموزش و پرورش 

کل استان کرمان
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مدیرکل  بنیاد  مسکن  انقالب  اسالمی  کرمان:

۶۰ درصد خانه های روستایی استان مقاوم هستند
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمان
نگاهخبر

مومنی مدیر گاز رسانی  شرکت  ملی  گاز 
ایــران با همراهی  رعیتی  رئیس امور  و 
فناوری روند پیشــرفت  پروژه های  گاز 
رســانی  در اســتان کرمان  را بررسی  و 
رصــد نمود  فالح  مدیر عامل  شــرکت 
گاز استان  کرمان  در جریان این بازدید 
به روند مثبت  گاز رســانی  در اســتان  
و شهرســتانهای  جنوبی اشــاره نمود و 
گفــت :  چهار پروژه  فعال خط انتقال در  
شهرستانهای بم ) خط انتقال  نرماشیر-

فهــرج (جیرفت)هنزا-رابر و جیرفت و 
بافت ( ارزوئیه-وکیل آباد ( بطول 187 
کیلومتــر و 10پروژه  فعــال خط تغذیه 
در  سراسر اســتان  بطول 302 کیلومتر  
و در  دســت اجرا قراردادن 12 شــهر و 
246 روســتا که بزودی 3شهرســتان  
جیرفت،نرماشــیر و فهرج با هزینه  ای 
بالغ بر 100 میلیارد  تومان  از  نعمت گاز 
برخوردار خواهند شــد که همگی گوشه 
ای از حرکت  روبه رشــد و پرشتاب گاز 
رسانی در اســتان می باشد که با تالش 
های شبانه روزی کارکنان  شرکت  گاز 
اســتان  کرمان و حمایت های  شرکت 
ملــی گاز  ایران ،تعامل بســیار خوب  با 
نمایندگان   مجلس  و مســئولین استان  

تحقق پیدا کرده است . 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز 
اســتان کرمان، مومنی مدیر گاز رسانی  
شــرکت ملی گاز ایــران در این بازدید  
با برشــمردن  اقدامات انجام شــده در 
جذب  اعتبارات  پروژه ها  اظهار داشت: 
طی سال گذشــته 6500 میلیارد تومان 
اعتبــارات در بخش گازرســانی جذب 
شده است و حدود 9هزار میلیارد تومان 

نیز باید طی ســال جاری جذب شود.به 
گفته مومنی، حجــم باالی پروژه های 
تعریف شــده در برهه کنونــی، فقط با 
کار جهادی در شــرکت های گاز استانی 
و تالش پیمانکاران ســختکوش میسر 

می شود.
وی همچنین با برشــمردن اســتراتژی 
های شــرکت ملی گاز ایران با تاکید بر 
لزوم برند ســازی و نقــش آفرینی این 
شرکت در عرصه های ملی و منطقه ای 
و جهانی، افزود: اکنون که وارد 50 ساله 
دوم عمر شــرکت ملی گاز ایران شــده 
ایم و در حال دســتیابی به اهداف توسعه 
ای خود دربخش گازرســانی شهرها و 
روســتاهای کشور هســتیم باید عالوه 
برافزایــش کیفیت خدمات، با توســعه 
مشــارکت ها و اســتفاده از تکنولوژی 
هــای جدیــد، طراحی هــای بهینه و 
اســتفاده از منابع و سرمایه های انسانی 
کارآمــد، نگاه ارباب رجوعــی به کار و 
بــا نگاه به الگو هــای دینی و ملی خود 
به مردمی که به انقالب پایبند هســتند 
خدمت شایســته ارائه کنیم تا آحاد مردم 
خــوب و والیت مدار ایران اســالمی، 
کیفیــت خدمــات ارائه شــده را باتمام 

وجود احساس کنند.
ایــن مقام مســئول در ادامه ســخنان 
خود با تاکید بــر پنج اصل و خصوصیت 
صداقــت، صمیمیت، صبوری، صالبت 
و صراحت، همه کارکنان را به داشــتن 

این صفات تشویق کرد.
وی همچنیــن در ادامه به مشــترکین 
صنعتی و عمده استان کرمان اشاره کرد 
و گفت: این اســتان یکــی از مهمترین 

قطب های صنعتی جنوب کشوراســت 
و در بخــش گازرســانی بــه صنایــع، 
زیرســاخت هــای خوبی ایجاد شــده 
بــه گونه ای که در حــال حاضر بالغ بر 
780 واحد صنعتی اعم از؛ نیروگاه های 
کرمان، کهنوج ، ســیرجان، سرچشمه، 
کارخانــه ها، گلخانه هــا ، مجتمع های 
صنایــع غذایی، کوره هــای آجرپزی و 
... بهره مند از گاز طبیعی هســتند و این 
تعدد صنایع فعال ، مصرف گاز استان را 
به لحاظ اختصاص سهم مصارف گاز از 

سایر بخش ها متمایز کرده است.
مدیر گاز رســانی شرکت ملی گاز ایران 
در ادامــه افزود : با توجه بــه زلزله خیز 
بودن اســتان کرمان، انجام امور مقاوم 
سازی و ارتقای آمادگی در مسیر بحران 
بســیار حائز اهمیت اســت و همچنین 
انجام پژوهش در جلوگیری از هدر رفت 
گاز ، از جمله موارد مهم پژوهشی است.

الزم به ذکر اســت کــه در ابتدای این 

جلسه منوچهر فالح مدیر عامل شرکت 
گاز اســتان کرمان در جریان این بازدید 
به روند مثبت گازرســانی در اســتان و 
شهرســتان های جنوبی اشــاره کرد و 
گفــت: در حال حاضر 14پــروژه فعال 
خــط انتقال و خــط تغذیه در سراســر 
اســتان وجود دارد که با بهره برداری از 
آن ها 12 شهر و 246 روستا از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند خواهند شد.
وي افزود: عالوه بر این موارد به زودی 
شاهد بهره مندی 3 شهرستان جیرفت، 
نرماشیر و فهرج با هزینه ای بالغ بر 100 
میلیــارد تومان از نعمت گاز خواهیم بود 
که همگی گوشه ای از حرکت رو به رشد 
و پرشــتاب گاز رســانی در استان است 
که با تالش های شبانه روزی کارکنان 
شرکت گاز استان کرمان و حمایت های 
شــرکت ملی گاز ایران، تعامل بســیار 
خوبی با نمایندگان مجلس و مســئولین 

استان تحقق پیدا کرده است.

مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛

جذب ۶5۰۰ میلیارد تومان اعتبارات در بخش 
گازرسانی، طی سال گذشته

اولین نمایشــگاه توانمندی ها و نیازمندی های صنعت 
مس شهربابک در بستر اقتصاد مقاومتی به همت مجتمع 
 مس شهربابک در اداره فنی حرفه ای شهربابک برپا شد.

با حضور اسدی نماینده شهرستان، حسانی مدیر مجتمع 
مس شــهربابک،جهانگیری مدیــر کل فنی و حرفه ای 
اســتان، جمعــی از مدیران مجتمع مس شــهربابک و 
مســئولین شهرســتان اولین نمایشــگاه نیازمندی ها 
و توانمنــدی هــای مس در بســتر اقتصــاد مقاومتی 
 در اداره فنــی حرفــه ای شــهربابک آغاز بــه کار کرد.

جلیل حســانی مدیر مجتمع مس شــهربابک در ابتدای 
مراســم افتتاحیه ضمن عرض خیرمقدم به مســئولین 
ومدعوین حاضر درجلســه گفت: به منظور احیای شعار 
اقتصاد مقاومتی و توســعه ی کسب و کار درشهرستان 
بعــد از مدتی مطالعات پی درپی درشهرســتان ،تصمیم 
 بــه راه انــدازی مرکز توســعه کســب و کار گرفتیم.

مدیر مجتمع مس شــهربابک از حضــور متخصصین 
شــهربابکی در مرکز توســعه کســب وکار خبــر داد و 
افــزود: این مرکز محــل رجوع کارآفرینان می باشــد 

کــه ایده ها و طــرح های کار آفرینــی دارند و با کمک 
متخصص ومشــاورین این مرکز مــی توانند طرح های 
 عملیاتــی خــود را به عرصــه تولید و ظهور برســانند.

مهندس حسانی در خاتمه هدف از راه اندازی مرکز توسعه ی 
 کسب و کار را احیای اصول مقاومتی و کارآفرینی اعالم کرد.

در ادامــه این مراســم نماینــده مردم شــهربابک در 
افتتاحیــه مرکز توســعه کســب و کار شهرســتان و 
نمایشــگاه نیازمندیهــا و توانمندیهــای مجتمع مس 
شــهربابک ضمن خیرمقدم به مهمانان و تشکر از دست 
اندرکاران این مراســم بیان داشــت: استقالل مجتمع 
مس شــهربابک نه به عنوان یک حرکت سیاســی بلکه 
بــه عنوان حرکتی اجتماعی اســت که بهره وری باالی 
خودش را طی ســال های آینده ثابت کــرده و تاثیرات 
 مثبت آن بر شهرســتان شهربابک را شاهد خواهیم بود.

وی افــزود: مجتمــع مس شــهربابک بــه راحتی می 
توانــد معضــل بیکاری را در شهرســتان شــهربابک 
رفــع نماید و این ادعا یک شــعار نیســت بلکه پس از 
رصد فعــل و انفعاالتی که در طول یک ســالی که این 

مجتمع مســتقل شــده، به این نتیجه دست یافتیم که 
مــی توان با توســعه ی صنایع جانبــی و صنایع تبدیلی 
 مــس اشــتغالزایی را در شهرســتان افزایــش دهیم.

نماینــده مردم شــهربابک در ادامه افزود: بــا توجه به 
اینکه ظرفیت شهرستان شــهربابک یک ظرفیت فوق 
العاده در ســطح کشــور می باشــد، می توان با تالش و 
پشــتکار بیشــتر در فعالیت های معدنــی و راه اندازی 
معــادن ایجو و چــاه فیــروزه از این ظرفیت ها ســود 
 بــرده و معضــل بیکاری را بــه طور کامــل رفع کنیم.

وی گفت: خوشــبختانه روندی در شهرستان آغاز شده و 
زمینه هایی در جهت استفاده از ظرفیت های شهرستان 
فراهم آمده که می توان با همکاری و حمایت خود مردم 
شهرستان و تالش مسئوالن ,شــاهد تغییرات مثبت و 
موثری در شهرســتان باشــیم و البته مجتمع مس نیز به 
عنــوان یک معین اقتصادی برای حوزه شهرســتان و با 
وجود مدیران بومی , می تواند با تالش و خدمت صادقانه 
 , مطالبات و انتظارات مردم شهرســتان را جوابگو باشد.

علی اسدی بیان داشــت: مجتمع مس شهربابک طبق 

گزارشات مستند , جزو واحد های تولیدی نمونه در سطح 
کشــور می باشــد که این مهم جز با تالش و دلسوزی و 
پشــتکار مدیران و جوانان شــهربابکی میسر نمی شد و 
امیدواریــم همین موفقیت و تــالش را در رونق فعالیت 
های بخش های جانبی مس شــاهد باشــیم تا بتوانیم 
هم نیازهای مختلف شــرکت ها و معــادن را در داخل 
شهرســتان برطرف نماییم و هم به اشــتغالزایی کمک 

کنیم.
وی در ادامه با اشاره به پتانسیل های شهرستان شهربابک 
در بخش کشاورزی و دامداری بیان داشت: افزایش تمایل 
افراد به شهرنشــینی نسبت به روستا نشینی که در سال 
های گذشــته به باالترین حالت خود رسیده بود , در سال 
های اخیر با افزایش امکانات روســتاها تغییر کرده و در 
حال حاضر شاهد مهاجرت از شهرها به روستاها هستیم 
و همیــن امر نیز زمینه ی مناســبی را برای رونق اقتصاد 
 مقاومتی و صنعت کشاورزی و دامداری ایجاد خواهد کرد.

اســدی در پایان ضمن اظهار خرســندی از افتتاح مرکز 
توسعه کســب و کار شهرســتان , این مرکز را راهنما و 

حمایت کننده مناسبی بــرای افـرادی کـه قصد ایجاد 
 کســب و کار و ســرمایه گــذاری دارنــد , دانســت.

گفتنی اســت این مرکز به همت مجتمع مس شهرستان 
شــهربابک به عنوان معین اقتصادی شــهربابک و در 

راســتای عملیاتی کردن اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد 
کســب و کار به وجود آمده است و به گفته حسانی مدیر 
مجتمــع مس در این مرکز از پــروژه های کارآفرینی به 

منظور ایجاد اشتغال پایدار استقبال خواهد شد.

گفته می شود ؛ کاراته دارای قدمتی 
بیشتر از3هزار سال است و حقیقتا” 
آن ورزشی نیست که به تصور برخی 
، بصورت خودجوش و یا بر اثر ابتکار 
 فرد یا گروهی از افراد پدید آمده باشد

تاریخچــه این هنــر رزمی اصیل، 
بیانگــر  این مهم اســت که کاراته 
حقیقــی  ، اصالت خــود را از تجربه 
مهارتهــای  و  ســال  ســالیان  
متمــادی  مردانــی گرفتــه کــه 
 در  هنــد و  چیــن ، هنــر  رزمیدن

) مبارزه( را  با دســت خالی و بدون 
سالح ابداع کرده و  فرا گرفته اند و  چه  بسا غلو  نیست اگر اذعان گردد که این 
فن و مبارزه و نمونه ای ازدفاع از خویشتن،  از گذشته های بسیار دور  در خدمت  
مردمان مشــرق زمین بوده اســت ، معنای  تحت اللفظی کاراته در زبان ژاپنی 
)اکیناوایی( یعنی: دســت خالی! )کارا  = خالی( و )ته = دست( و  برجسته ترین  
مکان هایی که بر   ســر   این  فن ، رقابت جدی  و  ادعای قیومیت داشــته اند، 
مردمان  دو شهر)شــوری( و )ناها(  بوده اند که سبک های پایه و متدهای اولیه 
ی  بجای  مانده از  آنها  بنام ؛ )شــوریته(  و  )ناهاته( خوانده می شــوند .                       
   در   ابتــدا ، یکــی از  اســتادان  اولیــه ی  ایــن  فن رزمی  ، زاهــد و  عارفی  
هنــدی تبــار  بنام )داروماتاییشــی(  بود که  بعدها  در  چیــن  به )بودیدآروما(

یا)بودیدهارما(  نامیده  شــد  از  پیشــوایان  برجســته مکتب  بودایی  و  یکی  از 
مبلغیــن  بنام  تعالیم  مذهبی  مشــرق زمین بود  بطوریکه  بعد از  ریاضت  های  
بســیار  از  هند  بطرف چین حرکت  و  پس  از طی  نمودن  مســیرهای  ســخت  
و صعب العبور  و  پشــت سر گذاشتن موانع طبیعی دهشتناک به استان  هونان  
در  چین  رســید  و  در  معبد  شــایولین  که  در مرتفع ترین  کوه  آن  ایالت قرار 
داشــت اقامت گزید و  با  اســتقبال  مریدان و شــاگردان بیشــمار جهت تلمذ 
 از دانســته هایــش ، در گرداگردش ، بــه  تعالیم و  تمرینــات روحی/روانی

و  البتــه  انضباطــی و جســمانی آنان  پرداخت ، آموزشــی  همــراه  با  تفکر و 
ریاضت های  طویل المدت  و  درون نگری  جهت خویشتن سازی که با  مراقبه 
، مقاومت   و  بردباری)ذن(  برای تقویت جســم/جان  و   روان  شــاگردان  و 
مریدانش ، دست  به  ابداع  و   پایه گذاری  یکسری،  از  حرکات  جسمی/قدرتی 
، تحت  عنوان )آی چین سوترا(  که  بعدها  به )شائولین سو(  و )شائولین کمپو( 
یعنی : مشت معبد شائولین ، مشهور  گشت ، اقدام  نمود،  این فنون  شامل 18 
 حرکت اساســی و  پایه  در  فنون  رزمی  کنونی در  سرتاســر  جهان  می باشند را

آمــوزش  و  در  حقیقــت  زیربنای حرکات  کاراته  امروزین  را  بنیان  نهاد ...   

    ادامه  دارد

خواندنی هایی  از تاریخچه کاراته

افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و نیازمندی های مجتمع مس شهربابک 

 تفاهم نامه همکاری شهرداری با شرکت 

سرمایه گذاری مسکن جنوب منطقه کرمان  

طی جلسه ای با حضور  سید مهران 
عالم زاده شــهردار کرمان و دکتر 
سید مهدی هاشــمی سهی مدیر 
شــرکت ســرمایه گذاری مسکن 
جنــوب منطقه کرمان ،تفاهم نامه 
ســرمایه گذاری مشترک در حوزه 
ســاخت و آبادانی شــهر کرمان  

منعقد شد.
کرمان - خبرنگار جام جم:  
براســاس این تفاهم نامه  طرفین 

در تامیــن زمین،طراحی،آمــاده 
ســازی و ساخت)معماری،ســازه 
عملیــات  تاسیســات(،انجام   و 
آمــاده ســازی  و اخــذ پروانــه 
ســاختمانی ،احــداث واحدهای 
مســکونی،اداری و تجــاری تــا 
مرحله پایــان کار و تنظیم قرارداد 
تخصیص و واگذاری به متقاضیان  
طبق قوانین و ضوابط جاری کشور 

همکاری  خواهند کرد.

سرپرســت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی کرمان از 
اهدای 5 هزار بســته هدایای متبرک این آستان مقدس 

به موکب های اربعین حسینی خبرداد.
سیدحســین صابری اظهارکرد: مراســم اهدای 5 هزار 
بســته هدایای متبــرک به موکب های اربعین حســینی 
درمراســمی با حضور خادمیــاران رضوی و خانواده های 
معظم شــهدای مدافع حــرم در مجموعه ســاخت گنبد 
مطهر حرم اباعبداهلل الحســین)ع( کرمان برگزار خواهد 

شد.
وی افــزود: قرائــت زیــارت امین اهلل، زیارت عاشــورا، 
مدیحه ســرایی و ســخنرانی نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعــه کرمان از برنامه های این مراســم معنوی 

خواهد بود.
سرپرســت دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی  کرمان 
خاطرنشان کرد:در این مراسم 5 هزار بسته متبرک حاوی 
اقالمــی همچون نمک و نبــات متبرک رضوی همراه با 
زیــارت اربعین و پیام تشــکر و قدردانی مــردم ایران از 

خادمان موکب های شیعیان در عراق است.
صابری بیان کرد: این بسته ها در پیاده روی عظیم اربعین 
حســینی توســط خادمیاران رضوی به زائران عراقی به 
عنــوان میزبان و به جهت وحدت و همبســتگی دو ملت 

عراق و ایران توزیع خواهد شد.
خبرنگار : حسين پورشيخعلی

سرپرست نمایندگی آستان قدس رضوی کرمان:

اهدای 5000 بستــه 
هـدایــای متبرک آستان قـدس  

به موکب  های اربعين

 گردآورنده : محسن لحسایی
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خبرخبر

مرور بخشی از عملکرد هیات فوتبال کرمان 

مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشت 
معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علوم 
پزشــکی کرمان از افزایــش نظارت 

های بهداشتی در کرمان خبر داد.
منصور قنبری زاده در نشست خبری به 
مناســب روز جهانی غذا اظهار داشت: 
کار اداره نظارت بر مواد غذایی، کنترل 
و نظارت و ارزیابــی کارخانجات مواد 
غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
اســت.وی افــزود: هر ســال وزارت 
بهداشــت کنترل و نظــارت خود را بر 
این محصوالت گســترش می دهد و 
طرح های زیادی در این زمینه هر ساله 

انجام می شود.
قنبری زاده عنوان کرد: ســال گذشته 
طــرح کنتــرل تمامی مــواد غذایی، 
آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشتی در 
سطح عرضه و طرح باقی مانده سموم 
در 20 فرآورده کشــاورزی اعم از میوه 
جــات، ســبزیجات و ســیفی جات را 
کنترل کرده ایــم .وی بیان کرد: برنج 
و گندم کــه اجزاء اصلــی قوت مردم 
محسوب می شــوند در این طرح ها از 
نظر باقی مانده سموم و فلزات سنگین 
مــورد پایــش دقیق قــرار می گیرند. 
قنبری زاده تصریــح کرد: ما از طریق 
طرحی به نام پــی. آر. پی. اس حداقل 
کارخانجات مواد غذایی، آشــامیدنی 
و بهداشــتی خود را ســالی دو بار مورد 
ارزیابی قرار می دهیم و در صورتی که 
امتیاز این کارخانــه ها از  نصف امتیاز 
در نظر گرفته شــده پایین تر شــود از 
فعالیت آنهــا جلوگیری می کنیم.وی 
افزود: کنترل آرایشــگاه های زنانه از 
سال گذشــته برای اولین بار در استان 
کرمان آغاز شد؛ متاســفانه با توجه به 

فعالیت های جدیــدی که این واحدها 
انجــام می دهند مخاطرات بدی ایجاد 
مــی کردند که در این زمینه ورود کرده 

ایم.
قنبری تصریح کــرد: نزدیک به هزار 
و 500 آرایشــگاه در سطح شهرستان 
کرمــان وجود دارد کــه حداقل از این 
تعداد 200 مورد آنها در 9 ماهه گذشته 
به طور کامل مورد بازرسی قرار گرفتند 
و نزدیک به 200 نوع انواع رنگ هایی 
که در زمینه تاتو اســتفاده می شــد و 
مورد تایید وزارت بهداشت نبودند جمع 

آوری شدند.
مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشت 
معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمان بیان داشت: در بازرسی 
های صورت گرفته حداقل 50 دستگاه 
تاتو غیر استاندارد که مورد تایید وزارت 
بهداشت نبود و ممکن بود باعث انتقال 
بیمــاری های مختلف از جمله خونی و 

عفونی شوند جمع آوری شد.
وی ابراز داشــت: شعار سال جاری روز 
جهانی غذا تغییــر الگوی تغذیه برای 
حفــظ و ارتقای ســالمت نامگذاری 
شــده اســت.قنبری زاده عنوان کرد: 
کارخانجــات تولیــد مــواد غذایی، 
آرایشــی، بهداشــتی و نوشــیدنی را 
الزام کرده ایم که نشــانگر رنگی روی 
محصــوالت خود درج کننــد تا مردم 

میزان سالمت آن کاالها را بدانند.

 "ارســالن میری" در رابطه با آخرین 
وضعیــت مبارزه با پدیده شــوم احتکار 
در اســتان کرمان اظهار کرد: طی شش 
ماهه اول سال جاری در حیطه تخلفات 
اقتصــادی بخش کاال و خدمات، قاچاق 
کاال و ارز، بهداشــت، دارو، درمــان و 
دامپزشــکی 7 هزارو 905 فقره پرونده 

وارد تعزیرات حکومتی شده است.
وی با اشــاره به اینکه  از ابتدای امسال 7 
هزارو 914 فقره پرونده مختومه شــده، 
افــزود: جمع کل پرونــده های اجرای 
احــکام 6 هزار و 350 فقره پرونده وارده 
و 6 هــزارو 132 فقــره پرونده مختومه 
شده است .میری تصریح کرد: با توجه به 
راه اندازی ســامانه اینترنتی 135 توسط 
سازمان تعزیرات حکومتی، آحاد مردم و 
سایر اشــخاص اعم از حقیقی و حقوقی 
می توانند شــکایات خود را در خصوص 
تخلفات اقتصادی به صورت اینترنتی از 
طریق این سامانه ثبت و درج نمایند که 
در اولین فرصت ضمن انجام تشریفات 
قانونی و اطالع به طرفین به شــکایات 
مربوطه رســیدگی خواهد شد.مدیرکل 
تعزیــرات حکومتی اســتان کرمان در 
راســتای وظایف ذاتی و صالحیتهای 
قانونی امر مبــارزه با تخلفات اقتصادی 
گفت: تعزیرات حکومتی در جنگ تمام 
عیار اقتصادی همچون دفاع مقدس هم 
وظیفه مبــارزه و هم در ابعاد فرهنگی و 
اطالع رســانی وظیفه آگاهی بخشی و 

شفاف ســازی را دارد و کما فی السابق 
وفق قوانین موضوعه وظیفه رسیدگی، 
صــدور رای و اجرای حکــم تخلفات 
اقتصــادی را بر عهــده دارد .وی افزود: 
در مجمــوع تعزیــرات حکومتــی می 
توانــد جهت احقاق حقــوق عامه مردم 
و همچنیــن دولت جمهوری اســالمی 
هــر کجا تخلفی در بخشــهای دولتی، 
تعاونی و خصوصی صورت پذیرد جهت 
رســیدگی قانونی ورود کند.میری ادامه 
داد: به عنوان مثــال در بخش تخلفات 
دولتی اگر دســتگاه های اداری دولتی 
خدمات رســان نظیــر ادارات  گاز، آب، 
مخابرات، برق، بانــک ها و ... مرتکب 
تخلفاتــی مبنی بر اخذ وجــوه اضافی 
از مــردم و غیره شــوند، ضمــن اینکه 

محکوم به پرداخت جزای نقدی و تامین 
خسارتهای مربوطه خواهند بود، مدیران 
و اشــخاص متخلف هم به میزان قصور 
و تخلفــات احتمالی به انفصال موقت و 
دایم از خدمات و مسئولیت های دولتی 
خواهند شــد.مدیرکل تعزیرات استان 
کرمان در خصوص تخلف احتکار اظهار 
کرد: طی دو ماه اخیــر 23 فقره پرونده 
موضوع احتکار در استان تشکیل شد که 
از این تعداد 15 فقره پرونده  مختومه، 9 
پرونده در حال رسیدگی، 7 محکومیت، 4 
پرونده برائت، دو پرونده عدم صالحیت، 
یک فقره پرونده منجر به صدور قرار و 7 
فقره پرونده در مجموع معادل 9 میلیارد 
و 991 میلیــون رالر طــی آراء صادره به 

جزای نقدی محکوم شدند

مدیرکل تعزیرات استان کرمان:

تشکیل 23 پرونده با موضوع احتکار
رضا شــجاعی با اشــاره به آغاز فعالیت هیات  سامانه اینترنتی 135، آماده دریافت شکایات مردمی

فوتبال شهرســتان کرمان از ســال 92اظهار 
داشــت: از همان ابتدا رســیدن به چند خواسته 

در بین اولویت های این هیات قرار داشت.
وی افــزود: در این بین فراهم ســاختن مکانی 
مناسب برای ایجاد  و تجهیز دفتر  هیات،تشکیل 
کمیته ها با استفاده از اشخاص با تجربه،برنامه 
ریزی مناســب به منظور برگزاری مسابقات، به 
سازی  و آرایش وضعیت امکان ورزشی ، توجه 
به موضوع آموزش ، نــگاه ویژه به برنامه های 
فرهنگی و دعوت از پیشکســوتان از جمله این 

اولویت ها بود . 
شجاعی با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی 
محتلف بیان داشــت: در بخش مسابقات هیات 
فوتبال شهرســتان کرمان  از سال 93تا به حال 
توانســته است مســابقات مختلفی را در سطح 
شهرستان  کرمان برگزار  کند که این مسابقات 
به این شــرح می باشــد: برگزاری مســابقات 
باشگاههای شــهر کرمان با حضور 10 تیم در 
ســال 93- برگزاری مســابقات لیگ کارکنان 
دولت-برگزاری لیگ فوتســال شهرســتان 
کرمان- برگزاری دهمین  دوره مسابقات لیگ 
فوتسال  پایگاه های مقاومت بسیج –برگزاری  
چهارمین دوره رقابت های فوتسال  جام  فجر- 
برگزاری مسابقات  فوتسال جام  رمضان در سه 
ســالن استانداری، پاس و شرف آباد- برگزاری 
مســابقات فوتبال  و فوتسال  در رده های سنی 
– برگزاری مســابقات  فوتسال و فوتبال  ویژه 
هفته دولت – برگزاری مســابقات فوتبال  ویژه 
محالت شهر کرمان – برگزاری  مسابقات گل 
کوچیک در پارک ها  و زمین های  شهرداری- 

جشــنواره مدارس فوتبال  و فوتســال  در پنج 
ســال  متوالی. رئیس هیات فوتبال شهرستان 
کرمان همچنین به برخی مســائل  و مشکالت 
مربوط به کمبود فضاها و اماکن ورزشــی اشاره 
کرد  و اظهار داشت :  متاسفانه  به دلیل نداشتن 
زمین چمن و ســالن و هزینه های باال مسابقات 
به شــکل منظم برگزار نشده است در این بین 
پیگیری هایی انجام شد و زمین چمن مجموعه 

ورزشی خواجو به هیات داده شد. 
شــجاعی خاطر نشان کرد: با دســتگاههایی 
مثل ســپاه و نیروی انتظامــی مذاکراتی انجام 
شــده تا زمیــن چمن ورزشــگاههای کیانی و 
راوری را در اختیــار ما قرار دهند، همچنین نیم 
نگاهی به زمین چمن مجموعه پیشکســوتان 
واقع در خیابان ســرباز هم داریم تا تعداد زمین 
های چمن هایی تحت نظــارت هیات فوتبال 
شهرســتان کرمان برای برگزاری  مســابقات 

افزایش یابند.
رئیــس هیــات فوتبــال شهرســتان کرمان 
همچنین به برخی فعالیت های شــاخص هیات 
در موضــوع آموزش اشــاره و اظهار داشــت: 
آموزش یکــی  از اهداف و برنامــه های مهم 
هیات اســت و طی این پنج سال برخی اقدامات 
شاخص مادر بخش آموزش به این شرح است: 
سال92 : برگزاری کالس داوری درجه 3 دوره 

دانش افزایی فوتسال – دوره آسیب شناسی 
ســال 93: برگــزاری کالس مربیگری درجه 
D- برگــزاری دو دوره کالس دانــش افزایی 
فوتســال با حضور آقایان حسین شمس و ناصر 

صالح به عنوان مدرس 
ســال 94: برگــزاری کالس داوری درجــه 

3-برگــزاری کالس داوری ارتقــاء درجه 3به 
2 –برگزاری کالس دانش افزایی فوتســال به 

مدرسی ناصر صالح با حضور 30 نفر 
Dسال 95: برگزاری کالس مربیگری درجه

ســال 96:  کالس داوری درجــه 3- کالس 
مربیگــری درجه Cآســیا-برگزاری دو دوره 

مربیگری درجه Cایران
شــجاعی در ادامه به برخی اقدامات فرهنگی 

انجام شده در هیات اشاره کرد.
 وی افــزود:  در این زمینه ما کارمان را با دعوت 
از پیشکسوتان  در راستای استفاده از تجربیات 
آنها آغــاز کردیم،بــه هرحال پیشکســوتان 
ســرمایه های گرانبهایی هستند و ما عالوه بر 
تجلیل و تکریم آنها با همکاری رســانه ملی و 
برخی رســانه ها ضمن معرفی هرچه بیشتر این 
عزیزان تالش کردیم تا با جمع آوری عکس ها 

و مســتندات ورزشی قدیمی گام های خوبی را 
در جهت ســاخت مســتندات ورزشی برداریم. 
رئیــس هیــات فوتبال شهرســتان کرمان  در 
ادامه بــه برخی اقدامات و برنامه های ســال 
97 هیــات هم اشــاره ای داشــت: برگزاری 
مســابقات جام رمضان برگــزاری دو کالس 
مربیگری درجه C ایران- برگزاری جشــنواره 
مدارس استان و شهرستان –بازدید از مدارس 
فوتبال به همراه نماینده هیات اســتان  و اداره 
کل ورزش و جوانــان- برگــزاری مســابقات 
فوتســال همزمان با هفته دولت با شرکت23 
تیم- شروع مســابقات فوتسال لیگ کارکنان 
دولت با شــرکت 10 تیم – شــروع مسابقات 
فوتسال رده های سنی 12-15 سال به صورت 
رفت و برگشــت – برگزاری جلسه هماهنگی 

مسابقات پیشکسوتان.   

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان کرمان از برپایی 
نمایشــگاه کتاب استان کرمان همزمان با سراسر کشور از 24 

آبانماه لغایت اول آذرماه سال جاری خبر داد.
"محمدرضا علیزاده" در جلسه ستاد برنامه ریزی هفته کتاب 
استان کرمان گفت: امسال هفته کتاب از 24 آبان ماه لغایت 1 
آذرماه در سراســر کشور برگزار می شود که در استان کرمان 
بــرای این هفتــه برنامه ریزی کردیم؛ عــالوه بر آن تالش 
می کنیم هفدهمین نمایشــگاه کتاب و چهارمین نمایشــگاه 
مطبوعات را از 19 لغایت 24 آبان ماه در محل نمایشگاه های 

دائمی شهر کرمان برگزار کنیم.
علیــزاده ادامــه داد: مکاتبات و هماهنگــی های الزم برای 
برگزاری هر چه باشــکوه تر نمایشگاه کتاب با دستگاه های 
اجرایی استان انجام شده و در حال رایزنی هستیم تا با تخفیف 
 40 درصدی از عالقه مندان در نمایشگاه کتاب استقبال کنیم.

 زهرا موســی پور مدیر کل فرهنگی و اجتماعی اســتانداری 
کرمــان نیز در این جلســه گفت: مســائل فرهنگی و کتاب 
خوانی نباید جزء مســائل دســت دوم جامعه و دستگاه های 
اجرایی باشــد و سیاست استانداری نیز هزینه کردن در حوزه 
فرهنگی اســت که همه دستگاه های اجرایی استان باید سهم 
یــک درصدی بودجــه خود برای مســائل فرهنگی را بدون 

اغماض هزینه کنند.
وی با اشــاره به رشــد آســیب های فرهنگی و اجتماعی در 
سطح اســتان اظهار داشت: باید با اســتفاده از ظرفیت های 
خیریــن در حوزه های فرهنگی و اجتماعــی برنامه هایی را 
اجرا کنیم که از رشــد این آسیب ها جلوگیری کند و این یک 

زنگ خطر است.

مدیر نظارت بر مواد غذایي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي کرمان:

سنجش سموم وفلزات باقي مانده
 در مواد غذایي

جهت ایجاد زیرســاخت هاي مناســب 
شــبکه 20کیلوولت برق و رعایت مبلمان 
شــهري، دربافــت هاي قدیمي شــهر، 
 شــبکه فشارمتوســط زمیني ایجاد شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق شــمال اســتان کرمان ، سید 
جواد افضلي حسیني مدیر امور برق شرق 
با گرامیداشــت یاد و خاطر شهداي دفاع 
مقــدس آن دوران را نقطــه عطف اتحاد 
و همبســتگي مردم ایران در برابر توطئه 
هاي دشمنان دانست و اظهار داشت: دفاع 
مقدس دســتاوردهاي بزرگي براي ملت 
بــزرگ ایران به دنبال داشــت که باید به 
 درســتي به نسل هاي آینده منتقل شوند.

وي در ادامه با اشــاره به نورپردازي گلزار 
شهداي شــهر کرمان ،آن را برگ زریني 
در دفتــر افتخارات صنعت برق اســتان 
دانست و گفت: در سال 1395 با مشارکت 
اداره کل بنیــاد شــهید وامورایثارگران 
اســتان کرمان طرح بهسازي روشنایي و 
نورپردازي گلزار شــهدا کلید خورد که به 
لطف و عنایت خداوند در اسفندماه همان 
ســال به بهره برداري رســید. سیدجواد 
حســیني به اصالح شبکه روشنایي معابر 
اصلي شــهر کرمان اشاره کرد و افزود: در 
اواخر ســال گذشــته طرح روشنایي پل 
باغملي اجــرا و تامین روشــنایي تقاطع 
غیر هم ســطح شهید بهشتي )سیدي( نیز 
 درشهریورماه امســال انجام شده است.

مدیر امور برق شــرق کرمان نیز از تامین 
برق منازل مســکوني شــهرک صنعتي 
کرمان خبرداد و اظهار داشت: در این پروژه 
تاکنــون بیش از چهار میلیارد ریال هزینه 
شده اســت و تعداد زیادي از خانوارهاي 
ســاکن در این منطقه از نعمت روشنایي 
برخوردارشــده اند. وي افــزود: عملیات 

اجرایي تامین روشــنایي فاز هاي بعدي 
این شهرک که به محدوده خدماتي شهر 
اضافه شده است دردست اقدام مي باشد. 
وي در بخــش دیگري از مصاحبه خود به 
تامین برق مناطق روســتایي اشاره کرد 
وگفت: بــا عنایت به اینکه یکي از اهداف 
عالیه دولت تدبیروامید خدمت رســاني به 
مناطق محروم بوده و بخش قابل توجهي 
از هم استاني هاي ما در روستاها به سر مي 
برند لذا با برنامه ریزي هاي صورت گرفته 
درسال گذشته عالوه بر تامین برق 2 روستا 
دراطراف شــهر کرمان نســبت به تامین 
روشنایي ورودي روســتاهاي گجگین، 
گینکان، حســین آبادخان و روســتاهاي 
 تابعــه دهســتان کوهپایــه اقدام شــد.

سیدجواد افضلي حسیني، با اشاره به اینکه 
رعایت اصول ایمني یک تکلیف محسوب 
مي شــود، اظهار داشت: به منظور آشنایي 
هرچه بیشتر همکاران با خطرات و آسیب 
هاي ناشــي از عدم رعایت ایمني جلسات 
منظمــي بصورت هفتگــي در مجموعه 
موزه صنعت برق برگزار شــده و توســط 
مســئول ایمني موارد خاص به کارکنان و 
پرسنل شرکت پیمانکار یادآوري مي شود. 
مدیر اموربرق شــرق کرمان همچنین از 
اصــالح و تعویــض بیــش از50 اصله 
تیرفرســوده در بافت قدیم شــهرکرمان 
خبردادوگفت: زیرســاخت هاي شــبکه 
هــاي توزیع و فرســودگي تیرهــا، نیاز 
به مقاوم ســازي داشــته که بــا همت و 
جدیــت همکاران ایــن موضوع پیگیري 
 وتا حــدود زیادي مرتفع گردیده اســت.

وي افــزود: جهــت ایجاد زیرســاخت 
هــاي مناســب شــبکه 20کیلوولــت 
بــرق و رعایــت مبلمــان شــهري، 
دربافــت هــاي قدیمي شــهر، شــبکه 

 فشارمتوســط زمیني ایجاد شــده است.
افضلي حســیني، تبدیل 8هزار متر شبکه 
تک فاز به سه فاز را به منظور رفع افت ولتاژ را 
از دیگر اقدامات امور برق شرق درراستاي 
خدمت رســاني به مشــترکین ذکرکردو 
گفــت: به منظور جلوگیــري به عدم نیاز 
به هرس درختــان وجلوگیري از اتصالي 
در شــبکه بیش از 4200متر شبکه سیمي 

به کابل خودنگهدار در خیابان هاي امام، 
 فلســطین وابوحامد تعویض شده است.

3بلــوار  روشــنایي  تامیــن  از  وي 
جدیداالحداث در حاشــیه شــهر کرمان 
)بلوار فرزانــگان، پردیس و...( با اعتباري 
بالــغ بر4میلیارد ریال خبر دادوافزود: این 
پروژه ها در تغییر ساختار بافت شهري این 

مناطق تاثیر بسزایي داشته است.

تامین روشنایي ورودي روستاها و بلوارهاي 
جدید مناطق حاشیه اي کرمان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛

برپایی نمایشگاه کتاب استان 
از 24 آبان تا اول آذر
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علی اکبر سلطانی نژاد در نشست خبری 
به مناسبت روز ملی روستا اظهار داشت: 
بنیاد  مســکن انقالب اسالمی نخستین 
نهــاد عمرانی انقالب اســالمی ایران 
اســت که به فرمان امام خمینی )ره( در 

سال 58 تاسیس شد.
وی با اشــاره به اینکه روســتاها را باید 
با نگاه بهتری ببینیم، گفت: روســتاها 
همیشــه در توســعه کشــور در همه 
زمینه ها و حتــی در مواقع بحران مانند 
دوران جنگ تحمیلــی موثر بوده اند و 
در ســال های اخیر و در برنامه ششــم 
توســعه، توسعه از روســتا به شهر دیده  

شده است.
ســلطانی نژاد عنوان کرد: طرح هادی 
روستایی اولین ســند توسعه و کالبد در 
روســتاها اســت و این طرح مرجع هر 

فعالیتی در روستاهاست.وی بیان کرد: 
کرمان از نظر تعداد روستا، تنوع اقلیمی، 
جمعیتی و موقعیت جغرافیایی در سطح 
کشور جزو اســتان های شاخص است.

ســلطانی نژاد تصریح کــرد: در برنامه 
چهارم توسعه کشور یک ضرورت دیده 
شده که طرح های هادی روستایی کار 

خود را شروع کنند. 
خوشــبختانه ســال 95 که آخر برنامه 
ششــم توســعه بــود باید بــرای تمام 
روســتاهای باالی 20 نفر خانوار طرح 
هادی تهیه می شــد که این مســئله در 
اســتان کرمان رخ داد.مدیــرکل بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی استان کرمان 
بیان داشــت: ما از معدود اســتان هایی 
بودیم که در انتهای ســال پایانی برنامه 
توسعه  پنجم تمام روستاهای باالی 20 

خانوار تهیه طرح آنها انجام شد.
 وی افزود: طرح هادی روستایی توسط 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی انجام می 
شود و این اصلی ترین حرکتی است که 

باید در روستاها صورت گیرد. 
بیشــترین تعامل را با روستاییان داریم 
و اصلــی ترین خدمات به روســتاییان 
توســط  بنیاد مســکن انقالب اسالمی 

صورت می گیرد.
ســلطانی نــژاد بیــان داشــت: حدود 
40 درصــد جمعیت اســتان کرمان در 
روســتاها زندگی می کنند و در شــرق 
اســتان حدود 70 تا 80 درصد جمعیت 

در روستاها هستند.
وی ابراز داشــت: مســکن روستایی ما 
در ســطح استان کرمان نسبت به کشور 
از وضعیــت بهتری برخوردار اســت و 
نزدیک 60 درصد خانه های روســتایی 
اســتان کرمان مقاوم هســتند این رقم 

کشور حدود 40 درصد است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان کرمان تا کید کرد: ســاالنه 10 
هزار ســند برای واحدهای مســکونی 
روســتایی در سطح استان کرمان صادر 
می شــود و اکنون در قلعه گنج سه هزار 
ســند برای واحدهای روستایی در حال 

صادر شدن است.
سلطانی نژاد عنوان کرد: همه دهستان 
های ســطح اســتان کرمان از موضوع 
طــرح هادی بهره مند شــده اند و نقطه 
ای از استان کرمان وجود ندارد که طرح 

هادی درآن صورت نگرفته باشد.
وی بیان داشــت: ســال گذشته 540 

پــروژه در اجرای طرح هادی داشــته 
ایــم و برنامــه ما در ســال جاری 500 
واحد اســت .مدیــرکل بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی اســتان کرمان تاکید 
کرد:  محوطه ســازی فضــای فیزیکی 
روســتاهای بدون دهیاری در استان را 
شــروع کرده ایم و این طرح با همکاری 
فرمانداری ها و بخشــداری ها در حال 

انجام است.
ســلطانی نژاد افــزود: از 5 هزار و 638 
روستایی که در استان وجود دارد 2 هزار 
و 800 روســتای آن بــاالی 20 خانوار 
هستند که در برنامه پنجم توسعه کشور 
برای  2 هزار و 138 روســتا تهیه طرح 

هادی آنها انجام شده است
وی  با اشــاره به اینکه در حال بازنگری 
در طرح های هادی روســتای ســطح 
اســتان هســتیم، عنوان کرد: در حال 
حاضربــرای 600 روســتا در حال تهیه 
طرح هادی هســتیم که در برنامه ششم 

توسعه انجام می شود .
ســلطانی نژاد بیان کرد:از 2 هزار و800 
روســتای باالی 20 خانوار یک هزار و 
800 روستای آن اجرایی طرح کرده ایم 
و خدمات عمرانی مانند آسفالت، جدول، 

بهسازی معابر اتفاق افتاده است.  
وی  تا کید کرد: ســهم استان کرمان در 
زمینــه قیر رایگان ســهم قابل توجهی 
اســت که توانســته ایم از مرکز این را 
جذب کنیم و ما این کار را با مشــارکت 
مردم انجام می دهیم و ســال گذشــته 
بخشی از معابر 400 روستا از طریق قیر 

رایگان آسفالت شده است.

مدیرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی  کرمان:

۶۰ درصد خانه های روستایی استان مقاوم هستند

مدیرکل بيمه ســالمت اســتان کرمان گفت: 
در زمينه فرهنگی در حوزه پزشــکی و بيماران 
وضعيت خوب نيست و سرانه مصرف دارو در 

ایران بسيار باالست.

 دکتر»محمد جعفری« در نشست خبری با اشاره به هفته 
بیمه ســالمت با تاکید بر لزوم ارتقاء فرهنگ ســالمت 
در بیــن مــردم اظهار کرد: این هفته بهانه خوبی اســت 
کــه اگر کاری برای مردم انجام دادیم شــفاف تر اطالع 
رســانی شود و چالش هایی را که هنوز حل نشده به گوش 
سیاســت مداران برسانیم به خصوص که در فصل تدوین 
بودجه 98 هســتیم و از این فرصت باید اســتفاده و برای 
تبیین دغدغه هایی که رســالت ماســت، کمک گرفته 

شود.
وی بــا بیان اینکه نیازمند همکاری رســانه ها در اطالع 
رســانی خدمات و بیان مســائل هســتیم، افزود: اینکه 
سیاســت گذار با توجه بــه محدودیت هایی که در اختیار 
دارد تصمیم الزم را بگیرد و از حوزه ســالمت کشور دفاع 

کند دغدغه بزرگ ماست.
جعفــری تصریح کرد: توانمندســازی و ترویج فرهنگ 
عمومی سالمت، ســازمان الکترونیک وهوشمندسازی 
خدمات بیمه سالمت، سطح بندی نظام ارجاع با رویکرد 
ارجاع الکترونیک، پوشش بیمه همگانی و حفاظت مالی 
از عمــوم مردم، حقوق شــهروندی و مشــتری مداری، 
تجمیــع منابــع و خریــد راهبردی خدمات ســالمت و 
مشــارکت های اجتماعی با همکاری شرکای اجتماعی 
ســازمان بیمه ســالمت از عناوین روزهای هفته بیمه 

سالمت است.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان کرمان در ادامه با اشاره 
به اینکه از ابتدای انقالب خدمات گســترده ای در حوزه 
های رفاهی صورت گرفته، بیان کرد: متوســط عمر مفید 
مردم از 53 سال به باالی 76 سال ارتقاء یافته که متوسط 
عمر مفید یکی از شــاخص بین المللی برای میزان توسعه 

کشورهای دنیاست.
وی افــزود: هر چــه فاصله بین فقرا و افــراد مرفه کمتر 
شــود یعنی توزیع ثروت بهتر صــورت گرفته و ما از رقم 
48 قبل انقالب به کمتر از 38 بهبود شــاخص داشتیم که 
نســبت به بسیاری از کشــورهای دنیا وضع بهتر شده و 
سوبســیدهایی که از محــل هدفمندی یارانه ها و کمک 
هایی که در حوزه های مختلف رفاه، ســالمت و ... انجام 

شد به این ارتقاء شاخص کمک کرد.
جعفری با تاکید براینکــه نباید نقاط ضعف وچالش ها را 

نادیده گرفت، گفت: نشــانه های بین المللی حاکی از این 
اســت که ایران در حوزه ســالمت و رفاه بهبود عملکرد 
خوبی داشــته و امروز کمتر خانواده ای را سراغ داریم که 

بیمه نباشد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش گفــت: برای بهبود 
دسترســی به خدمات سالمت دسترسی فیزیکی، مالی و 
فرهنگی را ارتقاء داده ایم و تا ســطح روســتاها تیم های 
ســالمت را در قالب پزشک روستایی ساماندهی کردیم.

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان کرمان گفت: دسترسی 
فیزیکی به این معنی اســت که چنانچه فردی بیمار شده 
بتواند به اختیار خود پزشــک انتخاب کند و خوشــبختانه 
هم در قانون آمده هم توزیــع جغرافیایی تخصص های 
مختلف را در دسترس مردم قرار داده و در حوزه دسترسی 
مالی، با پوشــش بیمه، شرایط به گونه ای شده خانواده در 
هنــگام بیماری دلخوش به بیمه اســت و می داند باالی 
90 درصد هزینه های بســتری را بیمه پوشــش می دهد 
یا برای بیمار ســرطانی بــاالی 90 درصد دارو و خدمات 

شیمی درمانی پرداخت می شود.
وی با اشــاره به اینکه در پوشــش مناسب برای فرهنگ 
سازِی استفاده از خدمات سالمت با شاخص های جهانی 
فاصله داریــم، اظهار کرد: در زمینــه فرهنگی در حوزه 
پزشــکی و بیماران وضعیت خوب نیست و سرانه مصرف 
دارو در ایران بسیار باال و خدمات پزشکی نسبت به خیلی 

از کشورهای دنیا ارزان تر است.

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان کرمان گفت: دسترسی 
های مالی  و فیزیکی  خوب اســت اما دسترسی فرهنگی 
ما دچار اشکال اســت و در بخش فرهنگی هم در جامعه 
پزشــکی و هم بیماران باید کار کنیم که در هفته سالمت 

این مسئله را دنبال می کنیم.
وی افزود: برخی خدمات و توصیه ها باید حســاب شــده 
باشــد و به عنوان مثال ام آر آی نباید به کّرات و به راحتی 

برای بیماران تجویز شود.
جعفــری ادامه داد: بــه ازای هر یک و نیــم میلیون نفر 
جمعیت باید یک دســتگاه ام آر آی داشــته باشیم که در 

استان کرمان 8 دستگاه موجود است.
وی با اشاره به اینکه سطح سواد پزشکی ایران و آموزش 
پزشکی ایران بسیار قوی است، اظهار کرد: باید تجویزها 
علمی تر و مردم نیز آگاه شوند که تقاضای به جا و مصرف 
به جا، به اندازه و به موقع خدمات سالمت را داشته باشند 
که موجب پیشــگیری از بروز عوارض بعدی می شــود.

مدیرکل بیمه ســالمت استان کرمان بیان کرد: باید همه 
بــا هم کار کرده تا اصالحات فرهنگی به وجود بیاید و در 

این راســتا نیاز به همکاری رسانه ها داریم.
وی افزود: تا مشارکت نباشد، موفقیت نخواهد بود و همه 
موفقیت سازمان بیمه ســالمت به همراهی و مشارکت 
بیمه شــدگان و موسســات درمانی است و مشارکت سه 
جانبــه تاکنون موجب شــده توفیقات خوبــی در حوزه 
ســالمت و رفاه اجتماعی داشته باشیم.جعفری در بخش 

دیگری از سخنانش اظهار کرد: در کشور ما بیماری ها به 
سمت غیرواگیر، مزمن و پر هزینه می رود و باید سیاست 
های بیمه ای و درمانی به این ســمت باشد و باید به رفتار 

ایجاد شده نظام سالمت برگردیم.
وی افزود: نظام سالمت در ایران اختیاری است در حالی 
که در کشوری که نظام پزشــک خانواده دارد، اختیاری 
نیست.جعفری با اشاره به اجرای نظام ارجاع در روستاها 
تصریح کرد: بیش از 80 درصد از روســتاییان در روستاها 
درمان می شــوند و ارجاع به متخصص 20 درصد است و 
نظام ارجاع بسیاری از مراجعات نابه جا را کنترل می کند.

وی بیان کرد: بار مراجعه مردم در ایران در چهار دســته 
بیمــاری های قلبــی عروقی، بیماری هــای بدخیمی، 
حوادث و روان پریشــی است که هر چهار گروه نیز تا حد 
زیادی قابل پیشــگیری است و به این منظور باید سبک 

زندگی اصالح شود.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان کرمان گفت: با اضافه 
کردن دارو و تعداد متخصصان روانپزشــکی در شــهر، 
موضوع حل نمی شــود و باید رفتارها را در سبک زندگی 
اصالح کنیــم و این موضوع را در قالب توانمندســازی 
و ترویــج فرهنــگ عمومی ســالمت را در برنامه های 
روز نخســت هفته ســالمت در اســتان دنبال می کنیم 
و فعالیت هایی در اســتان در ایــن زمینه انجام داده ایم.

وی افزود: 9 استراتژی در ســازمان بیمه سالمت داریم 
که توانمندســازی عمومی و اصــالح فرهنگ عمومی 
حوزه ســالمت و نحوه برخورداری از خدمات پزشکی در 
کشــور یکی از استراتژی هاست که در چهار بُعد سالمت 

جســمی، روانی، معنوی و اجتماعی دنبال می شود.
جعفری درباره دسترســی مردم استان کرمان به خدمات 
سالمت اظهار کرد: در سند توسعه سالمت استان تا سال 
1404 قرار اســت تعداد تخت های بیمارستانی استان از 
4400 به 7 هزار تخت افزایش پیدا بکند که این مســئله 
در بحث اشــتغال نیز آثار بســیاری به دنبال دارد، ضمن 
اینکه در حوزه تخت های بیمارســتانی هنوز با شــاخص 

متوسط کشوری فاصله داریم.
وی در پایان با اشــاره به آغاز اجرای طرح حذف دفترچه 
بیمه در مطب ها در اســتان کرمان اظهار کرد: کار حذف 
دفترچه بیمه در روســتاها راحت تر از شهرهاســت زیرا 
ســامانه نرم افزاری ســیب  از دو ســال قبل در روستاها 
تکمیل شــده و در همه روستاهایی که پزشک خانواده در 
روســتاها فعالیت می کنند، این نرم افزار فعال است و از 
هفته آینده در شهرســتان بردسیر ارجاع بیمار از روستا به 

متخصص به صورت الکترونیک انجام می شود.

در نشست خبری مدیرکل بيمه سالمت کرمان مطرح شد؛

وضعیت نامناسب فرهنگِی حوزه پزشکی و بیماران

قائم مقام ســازمان صنعــت، معدن طرح هادی روســتایی؛ اولين سند توسعه و کالبد در روستاها
و تجــارت اســتان کرمــان در امور 
تجارت با اشــاره به گزارش صندوق 
بین المللــی پول از وضعیت اقتصادی 
ایران در این سه سال، اظهار کرد: نرخ 
رشــد اقتصادی ایران در سال 2017، 
3,7 درصد و در سال سال جاری منفی 
1,5 و در سال آینده میالدی نرخ رشد 

ایران منفی 3,6 درصد خواهد بود.
 "ســینا خسروی" در ســومین جلسه 
هســته مطالعــات حــوزه بازرگانی 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان کرمــان گفــت: یکــی از 
عنوان هــای تخصصی بین المللی که 
در ســطح جهان کار می کنند صندوق 
بین المللی پول اســت که نقش های 
بســیار زیادی در اقتصاد جهان بازی 

می کند.
وی ادامــه داد: یکــی از اقدامــات 
صنــدوق بین المللــی پــول ارایــه 
گزارش هایی از وضعیــت اقتصادی 
کشورهاست که آخرین گزارش خود 
را در هفته قبل اعالم و در آن وضعیت 
اقتصادی کشــورهای مختلف را در 
سال گذشته، سال جاری و سال آینده 

مشخص کرده است.
قائم مقام ســازمان صنعــت، معدن 
و تجــارت اســتان کرمــان در امور 
تجارت با اشــاره به گزارش صندوق 
بین المللــی پول از وضعیت اقتصادی 
ایران در این سه سال، اظهار کرد: نرخ 
رشــد اقتصادی ایران در سال 2017، 
3,7 درصد و در سال سال جاری منفی 
1,5 و در سال آینده میالدی نرخ رشد 

ایران منفی 3,6 درصد خواهد بود.

وی ادامــه داد: براســاس گــزارش 
صنــدوق بین المللی پــول نرخ تورم 
ایران در سال گذشــته میالدی 9,6 
درصد و در سال جاری )2018( 29,6 
درصد و در سال آینده )2019( 34,1 
درصــد ضمن آنکه طبق این آمار نرخ 
بیــکاری ایــران در ســال 2017 در 
جمهوری اسالمی ایران 11,8 درصد 
و در ســال 2018، 12,8 درصــد و در 

سال آینده را 14 اعالم شده است.
خسروی با بیان این مطلب که گزارش 
این صندوق بین المللی، نشان دهنده 
وضعیــت حــاد اقتصــادی در ایران 
اســت، تصریح کرد: اگر نسخه ای را 
بــرای رکود تجویز کنیم اثرات جانبی 
برای تــورم دارد و برعکس پس ما به 
ســادگی نمی توانیــم رکود تورمی را 

مداوا کنیم.
قائم مقام ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان در امور تجارت 
با تاکید برآنکه برای گذراندن باید کار 
را به دســت افراد کاردان داد، اظهار 
کرد: فرمان اقتصاد ایران مشــخص 
نیست در دســت چه کسی است؟ که 
در این راســتا باید ابتــدا این مورد را 
مشــخص کنیم. هم اکنون کشور به 
فرمانده اقتصــادی قدرتمند نیازمند 
اســت. افزایش بهــره وری، تالش 
برای نــوآوری، فرار از پوپولیســم، 
ایجــاد فضــای باز سیاســی، تعامل 
ســازنده با دنیا، اصالح اساسی نظام 
بانکی کشور، افزایش پس اندازها در 
بازارهــای پولی و مالــی و ... از جمله 
راهکارهای فرار از دام رکورد تورمی 

است.
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دعوت شرکت گاز از مشترکين
برای رعایت نکات ایمنی 

و صرفه جویی

 مهنــدس منوچهر فالح مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمان   
گفــت: گاز طبیعی انرژی پاکی اســت و با وجود اینکه ایران یکی 
از بیشــترین ذخایر این انرژی را دارا می باشد اما صرفه جویی در 
مصرف آن یک وظیفه شــرعی و انســانی می باشد بطوری که با 
توجه به چند نکته ســاده می توان تا حد زیادی در کاهش مصرف 
و جلوگیــری از حوادث احتمالی گام برداشــت.از جمله این موارد 
رعایت دمای رفاه بین 18-21 درجه، بســتن دریچه های کولر، 
استفاده از پرده های ضخیم، استفاده از وسایل گازسوز استاندارد، 
پوشــش مناسب زمستانی واســتفاده از موتورخانه های هوشمند 
و رادیاتورهای مجهز به شــیر ترموستاتیک از جمله راهکارهای 

مهم مصرف بهینه گاز می باشد.
وی در ادامه به خطرات گاز منواکســیدکربن اشاره  و تأکید کرد: 
این گاز: ســمی، بی بو، بی رنگ ، بی مــزه، بدون تحریک روی 
پوست بدن و مرگ آور است که ناشی از احتراق ناقص گاز طبیعی 
بوده واز جمله در اثر مســدود بودن لولــه های خروجی بخاری ، 
آبگرمکن و تجهیزات گازسوزو محدود بودن فضا وهوای اطراف 
وســایل گاز ســوز)هر متر مکعب گاز برای احتراق کامل، نیاز به 
15 متر مکعب هوای تازه دارد(، ایجاد می شــود و دویســت  الی 
سیصد برابر سریعتراز اکســیژن، جذب گلبولهای قرمز خون می 
شــود و لذا مقدار کمی از آن ســریعا به تمام بدن منتقل شــده و 
باعث خواب آلودگی، ضعف، گرفتگی عضالت، ســردرد، تهوع، 
درد قفســه ســینه و در نهایت منجر به مرگ خاموش می شود.با 
توجه به شــروع فصل ســرد رعایت نکات ایمنی مخصوص همه 
افراد می باشــد با افزایش توجه مردم بــه نکات ایمنی امیدواریم 

روز به روز شاهد حوادث کمتری باشیم. 
صرفــه جویی منطقی در مصــرف گاز، همچنین رعایت نکات و  
توصیه های ایمنی  در اســتفاده از وســایل گازسوز استاندارد باید 

اولویت شهروندان باشد.
 وی همچنین نصب آبگرمکن و دیگر وســایل گازســوز در حمام 
را خطرآفریــن و ممنوع خواند و ادامــه داد: دودکش آبگرمکن و 
هود آشــپزخانه هــا نیز نباید از یک لوله یا کانال مشــترک عبور 
داده شــود و ضمنًا مسیر دودکش ها باید بازدید گردد تا کامال باز 
باشــد . حتمًا کالهک H شــکل در پشت بام نصب شود تا تهویه 

هوا به خوبی انجام شود .

تفاهــم نامه همکاری مشــترک بین 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان و اداره آموزش و پرورش استان 
در راســتای نهادینه ســازی فرهنگ 
مدیریت مصرف انرژی منعقد گردید.

نشســتی با حضــور مدیــرکل اداره 
آموزش و پــرورش اســتان کرمان، 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق جنوب 
کرمان، معاون و برخی مدیران آموزش 
و پرورش اســتان کرمــان، مدیر دفتر 
روابط عمومی و مدیــر دفتر مدیریت 
مصرف این شــرکت در محل آموزش 
و پرورش کل اســتان، مهر سال جاری 
برگزار شــد.در این نشست مدیرعامل 
شــرکت توزیــع نیروی بــرق جنوب 
استان کرمان، ضمن تشکر و قدردانی 
از مســئولین آموزش و پرورش  برای 
اجرای خوب و هدفمند طرح همیاران 
انرژی، بیان کرد: در دو ســال گذشته با 
انعقاد تفاهم نامه ای که بین شــرکت 
و آمــوزش و پــرورش صورت گرفت؛ 
منجر به انجام اقدامات بســیارخوبي 
در راستاي فرهنگ سازي مصرف برق 
شــد.وی در ادامه افزود: یکی از چالش 
ها و تنگناهای بخش انرژی کشــور، 
باال بودن رشــد مصــرف انرژی می 
باشد. رشد در کشورهایی که  GDP و 
رشد اقتصادی باالیی دارند انتظار می 
رود شدت انرژی باالتر باشد و بدترین 
حالت برای رشد پایین GDPو شدت 
انرِژی باالست که متاسفانه کشور ما از 
مصادیق آن است؛ یعنی بیشتر استفاده 
می کنیم ولــی در زنجیره خلق ارزش 
از آن اســتفاده نمی نمائیــم و این در 
راستای توسعه کشــور نبوده و ارزش 

افزوده مناسبی برای ما ندارد.
وی با بیان اینکــه در هیچ کجای دنیا 
مصرف لجام گسیخته انرژی پذیرفته 
نیست، خاطرنشان کرد: برای رسیدن 
به میزان مصــرف انرژی قابل قبول و 
واقعی ابتــدا باید نوع نگــرش مردم 
جامعه را نســبت به انرِژی و ارزش آن 

بــه یک نگرش واقع بینانه تبدیل نمود 
و بعد از آن در پی ســاختن ساختارهای 

جدید و افزایش ظرفیت ها بود.
مهدوی نیا بیان داشــت: بــه منظور 
اشــاعه، ترویج و گســترش فرهنگ 
صرفه جویی در مصــرف انرژی الزم 
است با آموزش و آگاهی بخشی، تغییر 
نگرش در افــراد جامعه صورت پذیرد 
کــه این تغییر نگرش منجــر به تغییر 
مدل ذهنی ایشــان و نهایتا باعث تغییر 
رفتار پایــدار و تبدیل به  یک هنجار و 
فرهنگ عمومی می شــود.وی افزود: 
نقطه شروع این فرهنگ سازی، دانش 
آموزان می باشند چرا که آنها تغییرات 
نگرشی و رفتاری را سریعتر می پذیرند 
و عــالوه بر آن می تواننــد در خانواده 
و جامعــه به عنوان همیــاران انرژی و 
مبلغین فرهنگ مدیریت بهینه از منابع 

کشورمان ایفای نقش کنند.
وی خاطرنشــان کرد: ما در این زمینه، 
قانون خوب اصــالح الگوی مصرف 
انرژی را داریم که در ماده 64 و 65 آن، 
نحوه همکاری وزارتخانه های آموزش 
و پرورش و علوم تحقیقات و فن آوری 
را با وزارت نیرو و در راستای آموزش و 
آگاه سازی تبیین شــده است. وی در 
پایان ســخنان خود خاطرنشان کرد: 
امید است بتوانیم با همکاری یکدیگر 
هدر رفت منابــع مملکت را به حداقل 
برســانیم تا منابع سر جای خود هزینه 
شــوند.در ادامه این نشست اسکندری 
نسب مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کرمان بیان نمــود: همکاری آموزش 
محور بین آموزش و پرورش و شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
به صورت مستمر تاثیرات بسیار خوبی 
بر جای گذاشــته است. وی به اولویت 
باالی آموزش در کشــور اشاره نمود و 
گفت: آموزش بایستی از مقاطع ابتدایی 
به گونه ای صورت پذیرد که به تدریج 
منجر به نهادینه شدن و تبدیل به یک 

رفتار پایدار گردد.

تفاهم نامه همياران انرژی 
با اداره آموزش و پرورش کل 

استان کرمان


