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سخــن سردبیر روشنفکـری

تا نفسی هست خواهیـم ماند
  همیشه درد این و آن نوشتیم

                    ز رنج و خون و آب و نان نوشتیم
                                        فقط دادیم عمر خود به تاراج

                                                     چرا که روز و شب هذیان نوشتیم...
   

در تقویم رسمی ما 17 مردادماه به مناسبت شهادت محمود صارمی مسئول دفتر خبرگزاری 
جمهوری اسالمی در مزار شریف افغانستان در سال 1377 توسط نیروهای طالبان به نام 

روز خبرنگار نام گذاری شده،هر چند این حرکت 
اقدامی  گیرندگان  تصمیم  طرف  از  اقدام  این  و 
اما اگر برگ برگ اوراق تقویم را  ستودنی است 
باالی  حساسیت  مقابل  در  کنند  خبرنگاران  نام  به 
و  ناچیز  آن  پنهان  و  پیدا  مخاطرات  و  حرفه  این 
نامید  شغل  توان  نمی  را  است،خبرنگاری  اندک 
بلکه عشقی است که آدمی را وادار به تحمل این 
دریای مشقت میکند و تنها از یک انسان وارسته بر 
می اید که با آرامش بدرود کند و همه عمر بر لبه 
بود  معترض  دوستی  دارم  یاد  کند،به  حرکت  تیغ 
که چرا خبرنگاران همچون مشاغل سخت و طاقت 
فرسا پیش از موعد بازنشست میشوند؟در پاسخ به 

سوال ایشان باید گفت که اوال هنوز این تصمیم در پیچ و خم های بروکراسی اداری مغفول 
مانده و سازمان تأمین اجتماعی باید معیار خبرنگار بودن شخص را تشخیص دهد و از 
طرفی اگر این تخفیف را برای خبرنگاران قائل شوند در واقع به قانون تمکین کرده اند زیرا 
خبرنگاری سخت تنها گزارشگری در میدان جنگ و حضور در عمق حوادث و بالیای 
طبیعی نیست،خبرنگاری مرگ خاموش و فرسایش تدریجی انسان است و به درستی میتوان 
گفت که یک روز خدمت کردن در این حوزه استرس و فشاری بیش از ده سال کار اداری 
بر روح و روان آدمی وارد میکند،خبرنگار اگر حقیقت را ننویسد با رسالت خویش بیگانه 
است و در صورتیکه حقیقت را عریان کند سیل نارضایتی و هجمه به سمتش آغاز میشود.
برای  دلمان  و  هستیم  خویش  حکومتی  نظام  و  میهن  دوستدار  که  ما  برای  واقع  در 
فرهنگ،تاریخ و هنر این دیار می سوزد و هرگز نمیتوانیم گریه کودکی از گرسنگی و 
اشک مظلومی را از بی عدالتی تحمل کنیم انجام این کار سخت و دردآور است و شاید 
روزی نباشد که به ترک این راه فکر نکنیم ،اما عشق به بیان واقعیت حلقه ای بر گردن ما 

انداخته و به دنبال خویش میکشد.
باشد که همه اشخاص حقیقی و حقوقی با درد اصحاب قلم و اهالی رسانه آشنا شوند و به 
جای بداخالقی راه را برای بیان واقعیات بر خبرنگاران واقعی هموار کنند،بی شک توسعه 
دموکراسی و آزادی بیان که زیربنای توسعه در تمامی زمینه های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی 
،فرهنگی و... است بدون داشتن مطبوعات و رسانه های آزاد ممکن نیست و تحکیم و 
ناهنجاری در جامعه  پایه های فساد و  به تضعیف  تقویت رکن چهارم دموکراسی قطعا 

منتهی خواهد شد .
     احسان احمدی

نظر به اکثریت مطلق اصالح طلبان در ترکیب شورا :

کرمان ،  شهر امیـد  ؛ امیدوار
به تدبیـر شورای پنجم 

سقـدر به 
توسـعه پایدار 
خـواهد رسید

با خدمات دهیاری و پتانسیل های خدادادی :
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران 
فضای مجازی در روزهای گذشته
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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در سال 95
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انا هلل و انا الیه راجعون    
رفت تا نامش از گرد زمین پاک بماند    آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند 

جناب آقای مهندس علی رشیدی - مدیرعامل محترم شرکت آبفار استان کرمان
 درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم نجف قلی رشیدی موجب تألم خاطر شد ،مصیبت وارده را صمیمانه به شما و 
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند رحمان برای ایشان علو درجات و همجواری با اولیااهلل و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

   تاالر باغ منصور میزبان خدام حضرت عشق در جبالبـارز

هشتیمن  والدت  و  کرامت  دهه  با  همزمان 
الحج  ثامن  حضرت  جهان،  افروز  عالم  خورشید 
مراسم باشکوهی همراه با برنامه های شاد و متنوع 
به همت  امام غریب  با حضور کاروان خادمان  و 
اقامتی  و  گردشگری،تفریحی  مجتمع 

باغ منصور در شهر جبالبارز برگزار گردید، 
این مراسم با حضور پرشور عاشقان اهل بیت و 
مسئوالن محلی منعقد و ضمن تجلیل از خدام 
بارگاه ملکوتی امام رضا توسط مدیریت مجتمع از 

تمامی حاضران پذیرایی بعمل آمد .
اجرای  و  امام  خاصه  صلوات  قرائت  سخنرانی، 
موسیقی برخی از برنامه های تدارک دیده شده 
برای این برنامه بود، در پایان این مراسم شرکت 

از زیر پرچم متبرک رضوی و  با عبور  کنندگان 
بوسه بر آن عطر بارگاه رضوی را استشمام کردند، 
نشریه روشنفکری به نمایندگی از مردم بصیر شهر 

جبالبارز از مدیران این مجتمع: 
خانم  سرکار  و  سعیدی  منصور  آقای 
میترا صباحی و همچنین شورای اداری 

بخش جبالبارز کمال تشکر و امتنان را دارد.

هیئت تحریریه نشریه روشنفکری

افزایش ساعات کاری جهت رفاه حال مشتریان عزیز:
همه روزه 7 صبح الی 7 عصر

به مناسبت روز خبرنگار

باید غبار صحن تو را طوطیا کنند                            » آانن هک خاک را هب نظر کیمیا کنند«

ل مالئکند رضا یا رضا کنند
خی

 هو هوی باد نیست هک دیچیپه رد رواق                 

تو بی پسری صالح دیدی زان روی به خاک در کشیدی       من بی پدری ندیده بودم سخت است کنون که آزمودم
جناب آقاي دکتر ذبیح اهلل اعظمی 

عروج ملکوتی پدر بزرگوارتان حاج امراهلل اعظمی را از صمیم قلب خدمت جنابعالی و خانواده گرامی تسلیت عرض می نماییم، 
پدری که کریمانه ارزشمندترین سرمایه زندگی خود را که همانا فرزند برومندش بود در راه رضای باری تعالی تقدیم نمود 
تا حافظ ایران عزیزمان باشد .بی شک آن روح بلند و خدایی در اعلی ترین درجات فردوس برین با سرور و ساالر شهیدان 

هیئت تحریریه نشریه روشنفکریمحشور خواهد شد
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بزرگتـرین سـالح ما رای ملـت مـاست
روحانی پس از ادای سوگند در پارلمان :

چرا منابع طبیعی با عوامل آتش 
سوزی های مشکوک برخورد 

نمیکند؟ 

مولوی عبدالحمید: 
مجلس برای مراسم تحلیف از ما 

دعوت نکرد

چمران: 
پایان کار شورای چهارم ، 12 

شهریور است

در مراسم تحلیف و 
تنفیذ نسبت به آیت اهلل 
هاشمی بی معرفتی شد

محمد هاشمی: امینی روش:

2

ارایه تسهیالت به 
طرح های بوم گردی

   در روستاهای 
جنوب کرمان
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کاربران  توجه  مورد  مهم  رویدادهای 
فضای مجازی در روزهای گذشته:

1 - مرگ مریم میرزاخانی نابغه ی ریاضی ایران و جهان، عضو 
آکادمی ملی علوم آمریکا و استاد دانشگاه استنفورد کالیفرنیا به دلیل 

بیماری سرطان
2- حضور امیر تتلو در جشن خبرگزاری فارس و قرار گرفتن ایشان در 

ردیف جلو در کنار نقوی حسینی و ضرغامی
مراسم  آستانه  در  روحانی  حسن  برادر  فریدون  حسین  3-بازداشت 

تحلیف،تنفیذ و تشکیل دولت دوازدهم
به  نژاد  احمدی  دوران  تهران  دانشگاه  رئیس  رهبر  فرهاد  انتخاب   -4

ریاست دانشگاه آزاد کشور و استعفای ناطق نوری از هیئت مؤسس
5- تشییع و تدفین پیکر چندین شهید گمنام در استان کرمان 

6- خبر استعفای آیت اهلل جعفری از نمایندگی ولی فقیه استان و موج 
نگرانی مردم و مسئوالن از این خبر

دکتر  نامیدن  بر  مبنی  ایران  اسالمی  تلویزیون جمهوری  زیرنویس   -7
ظریف به عنوان »وزیر امور خارجه آمریکا«

8-ا عالم گزینه های پیشنهادی شهرداری تهران و رای اعضای شورا به 
هفت گزینه مورد نظر

9- وقوع زلزله در روستای گردشگری سیرچ شهداد
در  که  کردند  »مجابم  اینکه  بر  مبنی  میرسلیم  مصطفی  اظهارات   -10

مناظرات انتخاباتی علیه مشکالت مالی قالیباف صحبت نکنم«
11- انتشار تصاویری از خواننده زیرزمینی امیر تتلو با چادر و همچنین 
انتشار تصاویر بدون حجاب از آزاده نامداری هنرپیشه ایرانی در سفر به 

سوئیس
12- بزرگداشت والدت حضرت معصومه و روز دختر

13-تصویر منتشر شده از محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک 
ملی در قمارخانه ای در کانادا

داخل  در  جسدش  که  تهرانی  ماهه  هشت  کودک  بنیتا  مرگ   -14
خودروی سرقتی پدرش در پاکدشت کشف گردید

15- انتشار فیلم آزادی حمید بقایی با حضور احمدی نژاد و مشایی و  
مصاحبه ها و اظهارات جنجالی بقایی پس از آزادی علیه قوه قضائیه

دلیل  به  سیرجان  شهرستان  در  نفر  چندین  شدن  مسموم  و  16-کشته 
مصرف مشروبات الکلی سمی

شمالی  کره  و  روسیه  و  ایران  علیه  جدید  های  تحریم  17-تصویب 
مسئوالن  واکنش  و  سفید  کاخ  در  آن  متعاقب  و  آمریکا  مجالس  در 

جمهوری اسالمی
18-مرگ خواننده دوست داشتنی محمود جهان بر اثر ایست قلبی در 

بندر ماهشهر
19-گمانه زنی و اظهار نظرهای متفاوت بر سر ترکیب کابینه خصوصا 

وزارت کشور
20-کشته و زخمی شدن ده ها نفر بر اثر انفجار مسجد جوادیه توسط 

داعش در هرات
21-مراسم تنفیذ ریاست جمهوری با حضور رهبر انقالب

ناکامی  و  پرسپولیس  پیروزی  و  فوتبال  برتر  لیگ  بازیهای  22-آغاز 
استقالل در دو هفته اول

23-مراسم تحلیف رییس جمهور با حضور سران کشوری و لشکری 
و مقامات کشورهای خارجی در مجلس شورای اسالمی و حاشیه های 

جالب این مراسم خصوصا عکسهای سلفی

اخبار گوناگون

مهمانان  حضور  با  روحانی  حسن  تحلیف 
اصلی  رقبای  و داخلی و در غیاب  خارجی 
انتخاباتی اش و روسای سابق جمهور برگزار 

شد.
دوازدهمین  تحلیف  ایسنا،  گزارش  به 
روز   17 ساعت  راس  ایران،  رئیس جمهور 
شنبه با نواختن سرود جمهوری اسالمی ایران 

توسط گروه مارش نظامی آغاز شد.
نواختن  با  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
علنی گفت که جلسه  آغازین جلسه  زنگ 
با حضور 254 نماینده رسمی است و بعد از 
آن امیرحسین قاضی زاده عضو هیأت رئیسه 
مجلس دستور جلسه 126 ام را قرائت کرد. 
در ابتدای جلسه کریم منصوری قاری قرآن، 
آیات 89 تا 91 سوره نحل را قرائت کرد و 
رئیسه  هیأت  عضو  فرهنگی  حسین  محمد 

مجلس ترجمه این آیات را خواند.
رئیس مجلس شورای اسالمی بعد از قرائت 
قرآن نام تمامی کشورهای حاضر در مراسم 
تحلیف را برد و با اشاره به سالگرد مشروطه 
کرد  اشاره  انتخابات  باشکوه  برگزاری  به 
حل  که  گفت  رئیس جمهور  به  خطاب  و 
مشکالت کشور به تالش مجدانه و همکاری 
نیاز دارد که در همین راستا  قوای سه گانه 
موانع  رفع  در  دولت  اهتمام  از  نیز  مجلس 
و  داخلی  گذاری  سرمایه  رشد  و  تولید 

خارجی و توسعه صادرات حمایت می کند.
از  هایش  صحبت  پایان  از  بعد  الریجانی 
رئیس قوه قضاییه خواست که با حضور در 

پشت تریبون به ایراد سخنانش بپردازد.
پایان  در  الریجانی  آملی  آیت اهلل 
صحبت هایش خطاب به روحانی گفت که 
همه مسئوالن نظام حامی او خواهند بود. من 
نیز به عنوان رئیس قوه قضاییه از هر خدمتی 
نیازمند تالش های  ما  نظام  نمی کنم.  دریغ 
خالصانه مسئوالن متعهد کشور و آحاد ملت 

است.
با پایان صحبت های آملی الریجانی، رئیس 
ادای  برای  که  خواست  روحانی  از  مجلس 

سوگند پشت تریبون حاضر شود.
فریاد  با  نمایندگان  از  یکی  هنگام  این  در 
خواستار دادن تذکر شد که به او چنین اجازه 

ای داده نشد.
الریجانی  آملی  کنار  روحانی،  نهایت  در 
پشت تریبون مجلس ایستاد و برای پاسداری 
از اسالم و نظام و قانون اساسی سوگند یاد 
آملی  و  روحانی  پایان سوگند  از  بعد  کرد. 
همه  و  دادند  دست  یکدیگر  با  الریجانی 

حضار نیز آن ها را تشویق کردند.
رییس جمهور پس از تحلیف یادآور شدکه 
باید پاسخگوی رای مردمی باشیم که اعتبار 

و حیثیت مجددی به ما بخشیده اند.
والمسلمین  حجت االسالم  ایسنا  گزارش  به 
به  خود  تحلیف  مراسم  در  روحانی  حسن 
ایران،   آینده  سال   4 جمهور  رییس  عنوان 
اشاره  با  سخنانی  طی  سوگند  ادای  از  پس 
جهان  سیاسی  بلندپایه  مقامات  حضور  به 

بزرگ  ملت  داشت:  اظهار  مراسم  این  در 
ایران، میهمانان ارجمند ، روسای  و شریف 
معاونین  وزیران،  نخست  جمهور،  محترم 
وزرای  مجالس،  روسای   ، رئیس جمهور 
خارجه و نمایندگان ویژه کشورهای دوست 
و سازمان های بین المللی ؛ نمایندگان محترم 
محترم  اعضای  و  اسالمی  شورای  مجلس 
شورای نگهبان ، روسای محترم قوه قضاییه 
و مقننه، رئیس و اعضای محترم دفترنهاد مقام 
اعضای  و  )ره(  امام  یادگار  رهبری،  معظم 
نیروهای  فرماندهان  امام راحل،  بیت  محترم 
مسلح و  مسئولین محترم کشوری و لشکری  
انقالب  بنیان گذار کبیر  یاد  در آغاز سخن 
اسالمی و شهدای عزیز، جانبازان و آزادگان 
سرافراز را گرامی می دارم و در برابر عظمت 
آن ها تعظیم می کنم که عظمت و شرف ما 

مدیون رشادت های آن عزیزان است.
وی ادامه داد: ایام والدت ثامن الحجج امام 
رضا )ع( را تبریک گفته و از خداوند بزرگ 
با توجه حضرت ولی عصر  می خواهم که 
)عج( و به برکت این ایام خجسته دولت و 

ملت ما را مشمول برکات خود قرار دهد.
روحانی با اشاره به سالگرد پیروزی انقالب 
است  مرداد  چهارده  امروز  گفت:   مشروطه 
؛ 111 سال پیش ایران حماسه ای نو آفرید. 
نخستین  عنوان  به  ایران  مشروطیت  نهضت 
مفهوم  دو  و  پیروز شد  ملت خاورمیانه  قیام 
قانون و حاکمیت ملی را برای ملت به ارمغان 
آورد. در واقع نخستین قیام ملی مردم آسیا 
به  کهن  قاره  این  در  خواهی  آزادی  برای 

انجام رسید.
و  فراز  با  انقالب  این  گفت:   ادامه  در  وی 
متاسفانه  که  بود  روبرو  فراوانی  های  نشیب 
در نهایت به انحراف کشیده شد. ملت ایران 
قانون  حکومت  و  آزادی  برقراری  برای 
در  آن ها  کردند.  فراوانی  های  فداکاری 
پیروزی  به  را  ایران  اسالمی  انقالب  نهایت 

رساندند.
امروز  کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رئیس 
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  دوازدهمین 
آغاز می شود. از زمان انقالب تاکنون عالی 
تک  تک  رای  کشوربا  اجرایی  مقام  ترین 
خلق  با  ایران  مردم  می شود.  انتخاب  مردم 
انتخابات  در  حضور  و  اردیبهشت  حماسه 
ریاست جمهوری بار دیگر با ما سخن گفته و 

نظرات خود را عالم کردند.
گفتند  خود  رای  زبان  با  آنان  افزود:  وی 
با  آنها  نمی خواهند.  چه می خواهند و چه 
انتخاب  را  انتخاب مجدد رویکرد و  راهی 
کردند که 4 سال در معرض نقد همگان قرار 
رای  پاسخگوی  باید  ما  پس  این  از  داشت. 
مردمی باشیم که اعتبار و حیثیت مجددی به 

ما بخشیده اند.
 29 در  مردم  رای  کرد:  تصریح  روحانی 
حاصل  بلکه  نبود،  حادثه  یک  اردیبهشت 
باید  ملت  منتخب  بود.  اجتماعی  بلوغ  یک 
و  ها  خواسته  چه  میان  از  بداند  درستی  به 

عنوان  به  من  امروز  است.  برآمده  آرایی 
ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس جمهور 
مکلف به انجام همه امور مردم ایران هستم. 
انجام این تکلیف بدون همکاری همه آحاد 

ملت ممکن نخواهد بود.
دولت  این  کرد:  بیان  ادامه  در  روحانی 
با  نه  که  باشد  معتدلی  دولت  می خواهد 
هر  با  نه  و  وتسلیم شود  بترسد  پرخاشی  هر 

هیجانی برآشفته شود و بجنگد.
در  که  هستیم  مصلح  دولتی  ما  افزود:  وی 
سیاست داخلی و در سیاست خارجی صلح 
ترجیح  جمود  بر  را  اصالح  و  برجنگ  را 
می دهیم ما همیشه آماده دفاع از ملت خود 
هستیم اما دفاع را فقط با سالح ممکن نمی 
دانیم. ماپشتیبان نیروهای مسلح خود هستیم 
است.  ما  ملت  رای  ما  سالح  بزرگترین  اما 
ملتی که بیش از 41 میلیون رای در صندوق 

دارد هرگز در بن بست قرار نمی گیرد.
کرد:  نشان  خاطر  کشورمان  رئیس جمهور 
این رای نه تنها پشتوانه دولت و مجلس، بلکه 
پشتوانه ارتش و سپاه ما نیز است. در کشور ما 

حاکمیت دوگانه ای وجود ندارد.
ما  به سالح  ما  تصریح کرد: صلح  روحانی 
متکی است و سالح ما به صلح ما تکیه دارد. 
برجام نیز نمونه ی وفاق ملی در ایران است. 
بی شک بدون پشتوانه و حمایت مقام معظم  
رهبری و هماهنگی مجلس و نیروزها مسلح 
با دولت منتخب مردم برجام به فرجام نمی 
رسید و ادامه نمی یافت، اما جهان می داند 
معاهده  این  در  قرارداد  نقض  هرگونه  که 
بین المللی با واکنش یکپارچه ملت  و دولت 

ایران مواجه خواهد شد.
نیازمند  که  بپذیریم  باید  کرد:  تاکید  وی 
درک مشترک و توافق عملی بر سر مسائل 
ملی، مصالح ملی و فرصت های ملی هستیم 
و روی آوردن به تفاهم ملی وهمکاری ملی 

ضرورتی تاریخی است.
رئیس جمهور کشورمان در ادامه یادآور شد: 
باید بدانیم همه ما در این دریای طوفانی یک 
کشتی و یک کشتیران داریم و باید با قطب 
نمای خاص ملت و سربلندی ایران اسالمی 
تنها  با هم تالش کنیم. مردم ساالری دینی 
دستاورد نظام جمهوری اسالمی  نبوده و این 
دست  نیز  دیگری  بزرگ  توفیقات  به  نظام 

یافته است.
این  وجود  با  روحانی  های  صحبت  از  بعد 
که بر طبق روال دوره اول او انتظار می رفت 
معرفی  تحلیف  مراسم  در  را  کابینه اش  که 
کند،  این اتفاق نیفتاد که الریجانی از رئیس 
مجلس خواست که هر چه زودتر کابینه ای 
جدید و تازه نفس به مجلس معرفی کند تا 

کارها پیش برود.
بعد از پایان مراسم در حالی که روحانی به 
صحن  از  خروج  حال  در  الریجانی  همراه 
پارلمان بودند،  وزیر خارجه عمان روحانی را 

بغل کرد و با او خوش و بش کرد.
ابتکار،  با  موگرینی  نیز  پارلمان  سوی  آن 

موالوردی و صالحی صحبت می کردند. بعد 
از پایان این صحبت ها قشقاوی و موگرینی 
با  و  رفته  نمایندگان  از  تعدادی  سمت  به 
آن ها صحبت کردند. نمایندگان از قشقاوی 
موگرینی  همراه  به  آن ها  از  که  خواستند 
تلفن  دوربین  از  نیز  قشقاوی  بگیرد.  عکس 
آن ها  از  عکسی  نمایندگان  از  یکی  همراه 

گرفت.
در حالی که مهمانان خارجی و نمایندگان از 
صحن پارلمان خارج می شدند روسای قوا و 
برخی دیگر از مهمانان تمبر تحلیف یازدهم 
را باطل کرده و تمبر یادبود تحلیف دوازدهم 
و  خارجی  مهمانان  سپس  کردند.  امضا  را 
داخلی عمدتا روسای هیأت های خارجی با 

روسای قوا عکس یادگاری گرفتند.
)ره(،  خمینی  امام  بیت  ایسنا،  گزارش  به 
حسن  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
مرحوم  بیت  و  امام)ره(  یادگار  خمینی، 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و عفت مرعشی، 
همسر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و همسر و 
دختر حسن روحانی نیز از مهمانان این مراسم 

بودند.
حضور هنرمندان،  ورزشکاران و سیاسیون از 
طیف های مختلف از نکات جالب تحلیف 
چهره هایی  که  طوری  به  بود.  دوازدهم 
همچون داریوش ارجمند، علی دایی، کریم 
باقری و علی پروین در مراسم حضور داشتند 
جمهور  سابق  روسای  مراسم  این  در  اما 
حاضر نبودند. این اولین مراسم تحلیف بعد 
از انقالب اسالمی بود که در غیاب آیت اهلل 

هاشمی برگزار شد.
از غایبان دیگر این مراسم می توان به قالیباف 
و رئیسی از رقبای اصلی روحانی در انتخابات 

اشاره کرد.
مجالس  روسای  مراسم  این  در  همچنین 
حداد  و  نوری  ناطق  ازجمله  مجلس  سابق 
عادل حضور داشتند. در شرایطی که تمامی 
صحن  جلویی  های  صندلی  در  مهمانان 
برادر  فریدون  حسین  بودند  نشسته  پارلمان 
رئیس جمهور در انتهای صحن مجلس و بر 

روی صندلی سمت نمایندگان نشسته بود.
جایگاه  در  یعنی  مجلس  باالیی  قسمت  در 
ایران  سفرای  نیز  تماشاچیان  و  خبرنگاران 
مهمانان  از  برخی  و  در کشورهای خارجی 
خارجی حضور داشتند که جایگاه آن ها را 

از  خبرنگاران داخلی جدا کرده بودند.
برای  امنیتی  تدابیر  نیز  مجلس  بیرون  در 
برگزاری هر چه بهتر مراسم تحلیف اندیشیده 
شده بود به طوری که اجازه تردد اتومبیل در 

خیابان های منتهی به مجلس داده نمی شد.
تحلیف حسن روحانی در دومین دوره دولت 
خود در حالی به اتمام رسید که روسای قوای 
قضاییه و مقننه هر دو وعده کمک به دولت 
دوازدهم را دادند و رئیس جمهور نیز از هر 
کمکی استقبال کرد و دولت خود را دولت 

معتدل و مصلح خواند.

روحانی پس از ادای سوگند در پارلمان :
بزرگتـرین سـالح ما رای ملـت مـاست

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  یک 
گفت: به قول معروف در جریان دو مراسم 
تنفیذ و تحلیف ما بی معرفتی دیدیم و در هر 

دو مراسم یادی از آیت اهلل هاشمی نشد.
و  تحلیف  مراسم  درباره  هاشمی،  محمد 

سخنان حسن روحانی در این مراسم گفت: 
حضور  و  شد  برگزار  باشکوهی  مراسم 
بیان گر  مختلف  کشورهای   از  دولتمردان 

این موضوع بود.
بسیار  سخنان  روحانی  حسن  داد:  ادامه  او 
او  کرد.  بیان  هدفمندی  و  قاطع،  صریح  
سیاست های نظام را در قالب سخنرانی خود 

بیان کرد.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  این 
مراسم  این  در  روحانی  کرد:  خاطرنشان 
داخلی  و  منطقه ای،  بین المللی  سیاست های 
و همچنین برخورد با دشمنان را در سخنان 

خود تشریح کرد.
بیان  روحانی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 

از  و  است  اعتدالی  دولتی  او  دولت  کرد 
پرخاش ها نمی ترسد و با بروز هیجانات وارد 
کرد:  عنوان  چیست،  مبین  نمی شود  جنگ 
بود  گونه  سه  دولت ها  سابقه  ما  کشور  در 
است؛ دولت اصالح طلبان که ریاست آن بر 
عهده سید محمد خاتمی بود. دولت بعدی 
اصولگرابود که 8 سال محمود احمدی نژاد 
و  اعتدال  دولت  و  داشت  عهده  بر  را  آن 
سازندگی که 8 سال مرحوم آیت اهلل هاشمی 

عهده دار آن بود.
سه  این  میان  از  روحانی  داد:  ادامه  هاشمی 
خط مشی که در کشور وجود دارد دولت 
دولت  راه  تداوم  که  برگزید  را  اعتدالی 

رئیس فقید مجمع است.

مراسم  اولین  این  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی 
تحلیف و تنفیذی بود که آیت اهلل هاشمی 
عنوان  نداشت،  حضور  آن  در  رفسنجانی 
هاشمی  اهلل  آیت  به  که  ما  برای  کرد: 
رفسنجانی علقه و عالقه داشتیم ندیدن جای 

خالی ایشان سنگین و غمگین بود.
باید  داد:  ادامه  سیما  و  صدا  اسبق  رئیس 
بگویم به قول معروف در جریان دو مراسم 
تنفیذ و تحلیف ما بی معرفتی دیدیم و در هر 
نشد،  هاشمی  اهلل  آیت  از  یادی  مراسم  دو 
 ایشان یکی از استوانه های نظام بود انتظار بود 

یادی از ایت اهلل هاشمی هم می شد.

 فرماندار جیرفت گفت: با همکاری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کرمان و صندوق کار آفرینی امید، تسهیالت 
بوم گردی به منظور توسعه زیر ساخت های 

گردشگری به روستاهای هدف گردشگری 
پرداخت می شود.

احمد امینی روش روز یکشنبه در گفت وگو 
اقامتگاه های  ایرنا افزود: توسعه  با خبرنگار 
بوم گردی عالوه بر رونق گردشگری برای 
یک  روستایی  خانوارهای  اقتصاد  تقویت 

فرصت استثنایی محسوب می شود.
صندوق  تسهیالت  کرد:  اظهار  وی 
بوم  اقامتگاه  هر  احداث  برای  کارآفرینی 
میزان  به  جیرفت  روستاهای  در  گردی 
چهار  کارمزد  با  ریال  میلیون   500 حداکثر 

درصد به متقاضیان پرداخت می شود.
از  جاری  سال  گذاری  نام  به  اشاره  با  وی 
نام  به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  سوی 
راه  افزود:  اشتغال  و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد 
راستای  در  گردی  بوم  های  خانه  اندازی 

اشتغالزایی  زمینه  و  است  سال  شعار  تحقق 
جوانان این منطقه را فراهم می کند.

فرماندار جیرفت به ظرفیت های گردشگری 
این شهرستان اشاره کرد و افزود: بخش های 
ساردوییه و جبالبارز این شهرستان با داشتن 
آب و هوای مناسب پذیرای گردشگران و 
مسافران بسیاری از استان های همجوار به این 

مناطق است.
شمار  تردد  های  دوربین  کرد:  تصریح  وی 
مسیر جیرفت به ساردییه در تعطیالت آخر 
هفته گذشته تردد 110 هزار خودرو را ثبت 
کرده است که نشان از اهمیت گردشگری 

این منطقه دارد.
شهر  شامل  تاریخی  آثار  کرد:  اضافه  وی 
دقیانوس و کنارصندل، وجود 2 سد مخزنی، 
چشمه های آبگرم، صنایع دستی مانند قالی 

سید  سلطان  زاده  امام  و  اسفندقه  سرخ  گل 
بخش گردشگری  مهم  های  ظرفیت  احمد 

شهرستان جیرفت محسوب می شوند.
بخش  در  گردی  بوم  خانه   6 گفت:  وی 
ساردوییه شهرستان جیرفت راه اندازی شده 
است که ظرفیت خیل عظیم گردشگران در 

فصل تابستان را ندارد.
امینی روش افزود: هم اکنون 20 نفر متقاضی 
می  منطقه  این  در  گردی  بوم  خانه  ایجاد 
این  از  تسهیالت  ارایه  با  رو  این  از  باشند 

سرمایه گذران حمایت می کنیم.
بیش از 6 هزار اثر تاریخی و باستانی در استان 
کرمان وجود دارد که از این تعداد یکهزار و 
500 اثر در جنوب استان قرار دارد و حدود 
43 اثر این منطقه شامل تپه، کاروانسرا، قلعه 

خانه و باغ به ثبت ملی رسیده است.

دستگیري سارق، معماي 20 فقره 
سرقت را حل کرد

و  سارق  یک  دستگیري  از  کرمان  شهرستان  انتظامي  فرمانده   
در  داخل خودرو  محتویات  و  قطعات  فقره سرقت  کشف 20 

نتیجه تالش هاي مأموران انتظامي کالنتري 20 این فرماندهي خبر داد.
پایگاه خبري  با خبرنگار  سرهنگ عبدالعلي روانبخش در گفت و گو 
پلیس در تشریح این خبر گفت: در پي وقوع چندین فقره سرقت قطعات 
یا  سارق  کرمان،دستگیري  شهر  سطح  در  خودرو  داخل  محتویات  و 
سارقان و کشف اموال مسروقه در دستور کار ماموران انتظامي کالنتري 

20 شهر کرمان قرار گرفت.
انجام یک  با  این کالنتري  انتظامي  افزود: در همین رابطه مأموران  وي 
سري اقدامات اطالعاتي و پلیسي موفق شدند یک سارق را شناسایي و 

دستگیر کنند.
این مقام انتظامي تصریح کرد: سارق در بازجویي هاي تخصصي ماموران 
انتظامي چاره اي جز بیان حقیقت نداشت و به 20 فقره سرقت قطعات و 

محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.
وي ادامه داد:سارق دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

سهم استان کرمان یک نفر از رکورد داران 
کنکور

برتر گروههای چندگانه آزمایشی در کنکور سال 96  نفرات  بین  در 
پرطرفدار  گروه  در  اول  رتبه  کسب  با  رائینی  نژاد  قاسمی  امیرحسین 
علوم تجربی از شهرستان سیرجان نام دیار کریمان را هم در بین استان 
های مدعی همچون تبریز،تهران و یزد قرار داد،روشنفکری به این نخبه 
،خانواده وی و مردم و مسئوالن سیرجان تیریک و تهنیت عرض میکند

حضور بیطرف در وزارت نیرو قطعی شد
جابجایی حمید چیت چیان از طبقه دوازدهم ساختمان شیشه ای وزارت 
نیرو  به صندلی وزارت  بیطرف  بار دیگر حبیب اهلل  تا  نیرو قطعی شده 

تکیه بزند.

پرسپولیس به دنبال شکست االهلی در
 دو دیدار

به گزارش ورزش سه، این روزها اخبار زیادی از االهلی عربستان حریف 
پرسپولیس در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به گوش می رسد مبنی 
ایران در حال تجهیز خود  با قهرمان  برای جدال  تیم عربستانی  براینکه 
است. با این حال و در شرایطی که حریف عربستانی هر روز بازیکنان 
مطرح و گران قیمتی را خدمت می گیرد پرسپولیسی ها با برانکو امیدوار 

به صعود به جمع چهار تیم نهایی آسیا هستند.
تاریخ  در  حال  به  تا  که  کند  بازی  االهلی  با  باید  حالی  در  پرسپولیس 
لیگ قهرمانان آسیا به مصاف این تیم عربستانی نرفته است با این وجود 
پرسپولیس از مجموع 14 بار جدال رودر رو با نمایندگان کشور عربستان 
در لیگ قهرمانان در چهار بازی پیروز شده است. این در حالی است که 
5 باخت و 5 تساوی از بازی های رودرروی دوتیم برای نماینده ایران در 
یک چهارم نهایی به دست آمده است. پرسپولیس با برانکو اگر بتواند در 
دوبازی پیش رو مقابل االهلی به یک پیروزی و یک مساوی برسد آن 
وقت تعداد بردهای پرسپولیس مقابل نمایندگان عربستانی با باخت هایش 
برابر می شود. اما دو پیروزی پرسپولیس در این مسابقات می تواند آمار 

پرسپولیس مقابل تیم های عربستانی را به نفع نماینده ایران تغییر دهد.
پرسپولیس در صورت برد در هردوبازی می تواند با نتیجه 6 بر 5 برنده 
جدال های رودررو با تیم های عربستانی باشد. رکوردی که خلق آن می 

تواند سرخ های ایران را در مسیر خوشبختی قرار دهد.

خودروی حامل مواد مخدر به ضرب گلوله 
پلیس در کهنوج متوقف شد

سرپرست دادسرای عمومی وانقالب شهرستان کهنوج از کشف یکصد 
و هشتادکیلو گرم تریاک و13کیلو80گرم هروئین از قاچاقچیان مواد 
مخدر در دوعملیات جداگانه خبر داد وافزود:در عملیات اول خودروی 

حامل مواد مخدر به ضرب گلوله پلیس متوقف شد.
دستگیروباقرار  متهم  سه  رابطه  این  در  اینکه   اعالم  با  سیمی  مجید 
بازداشت موقت روانه زندان شده اند،عنوان کرد:در این عملیات یک 
قبضه سالح جنگی کالشینکف به همراه مقادیری فشنگ و سه دستگاه 

خودرو از قاچاقچیان کشف وضبط گردیده است. 
وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت :در پی اعالم گزارشی  
مبنی بر حمل یک محموله موادمخدر از نوع تریاک از مسیر قلعه گنج 
به سمت کهنوج مامورین مبارزه با موادمخدر به اتفاق مامورین یگان 
مواد  حمل  های  خودروی  شناسایی  به  اقدام  امداد  یگان  و  تکاوری 

نمودند.
پلیس  سوی  از  ایست  دستور  از  کرد:پس  تصریح  قضائی  مقام  این 
قاچاقچیان اقدام به فرار نمودند که ماموران با رعایت قانون بکارگیری 
سالح و شلیک چند تیر اخطار، نهایتا الستیک عقب خودرو را مورد 
اصابت گلوله قرار می دهند  و خودروی 405 حامل مواد متوقف می 

گردد.
وی عنوان کرد: در بازرسی از خودرو حامل موادمخدر تعداد 22 کیسه 
موادمخدر از نوع تریاک به وزن یکصد و هشتادکیلو و صد و شصت 

گرم تریاک با لفافه کشف گردیده است.

رئیس بانک مرکزی:
 موسسه های ثامن، مهر اقتصاد و کوثر 

ادغام می شوند 
برای  بانک مرکزی  برنامه  از  بانک مرکزی  ولی اهلل سیف،رئیس کل 
تجمع موسسه اعتباری کوثر با دو موسسه متقاضی مجوز یعنی مهراقتصاد 
و ثامن خبر داد تا یک بانک جدید در شبکه بانکی کشور شکل گیرد:

دو موسسه ثامن و مهر اقتصاد از نظر بانک مرکزی مشکلی ندارند و 
در مدت فعالیت خود توانسته اند مدیریت خوبی بر دارایی های خود 

داشته باشند.
موسسه ثامن االئمه از نظر ما مشکل خاصی ندارد و در حال بررسی و 
تصمیم گیری در خصوص تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و کوثر 
هستیم که با هم به فعالیت بپردازند و این تصمیم در حال شکل گیری 

است
سپرده های تعاونی ثامن الحجج تا سه میلیارد ریال )300 میلیون تومان( 
در حال بازپرداخت است و سپرده های کالن را دادگاه تعیین تکلیف 

میکند

15روستای هدف گردشگری در جیرفت و 
عنبرآباد مشخص شد

حوزه  موانع  و  مشکالت  بررسی  نشست  در  شنبه  عصر  محبان  علی 
گردشگری در جیرفت افزود: با راه اندازی خانه بوم گردی دراین 15 

روستاها برای 500 نفر اشتغال زایی خواهد شد
وی تصریح کرد: روستاهای مسکون، مهرگان، میجان، دلفارد، سربیژن، 
گور، دره رود، اسفندقه، باغباغوئیه، قالطوئیه و کنار صندل در شهرستان 
جیرفت و روستاهای دوساری، گرم ساالررضا، رودفرق و امجز هم در 

شهرستان عنبرآباد برای ایجاد خانه های بوم گردی مشخص شدند
فاطمه سعیدی: 

شرمنده بزرگان اهل تسنن شدیم
فاطمه سعیدی، نماینده تهران در حاشیه مراسم تحلیف نوشت: 

به نظر می رسد از نگاه متولیان برگزاری  مراسم تحلیف رئیس جمهور، 
بود چه آنکه  بزرگانشان تنگ  اهل تسنن و  برای  فضای مجلس فقط 
تمامي اقشار و گروه ها و اقلیت ها جز اهل تسنن حضور چشمگیری 

داشتند.
از  دعوت  عدم  در  مراسم  این  میزبان  عنوان  به  مجلس  بزرگ  اشتباه 

بزرگان اهل تسنن ایران قابل چشم پوشی نیست.
رسم برادری را به جا نیاوردیم و به عنوان یک نماینده مجلس از این 

اتفاق شرمنده ام.

مولوی عبدالحمید: 
مجلس برای مراسم تحلیف از ما 

دعوت نکرد
مولوی عبدالحمید گفت: »مجلس شورای اسالمی، آقای الریجانی و 
به  ما دعوتی  از  مراسم تحلیف  برای حضور در  رئیسه مجلس  هیات 

عمل نیاوردند.
وی گفت:آقای شریعتمداری و دیگر دولتمردان اصرار داشتند که در 
مراسم تحلیف حضور داشته باشیم حتی گفتند کارت هم صادر میکنند.

ظاهرا  و  بود  مجلس  تحلیف  میزبان  کرد:  اضافه  عبدالحمید  مولوی 
ما هم دیدیم ظاهرا جا تنگ است  لذا  نداشتند،  برای دعوت  تمایلی 

ترجیح دادیم حضور نداشته باشیم

محمد هاشمی: 
در مراسم تحلیف و تنفیذ نسبت به آیت اهلل هاشمی بی معرفتی شد

فراخوان مشموالن به سربازی
سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای تمام مشموالن کاردانی، 
نوزدهم  تاریخ  به  به خدمت  آماده  برگ  دارای  زیردیپلم  و  دیپلم 

مرداد 1396، را به خدمت سربازی فراخواند.

امینی روش:
ارایه تسهیالت به طرح های بوم گردی در روستاهای جنوب کرمان

چمران: 
پایان کار شورای چهارم ، 12 شهریور است
در  اینکه  به  توجه  یکشنبه شورا گفت:با  در جلسه  مهدی چمران 
قانون اصالحی، شروع کار شوراها 12 مرداد ماه تعیین شده است، 
اما چون تا آن تاریخ قانون ابالغ نشد، بنابراین بر اساس قانون فعلی 

پایان کار شورای چهارم 12 شهریور ماه است.
این قانون را باید وزیر کشور ابالغ کند و هر زمان که ابالغ شود ما 

آمادگی اتمام شورای چهارم بر اساس مُر قانون را داریم

شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   9609983490600312 کالسه  به 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد شجاع حیدری 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 

است به :
1 - عذرا حیدرپور به ش ش 781  ت ت 1337 مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان جیرفت - پروین درینی

جیرفت ، خیابان عدالت ، جنب دادسرای عمومی و انقالب 

شورای  حقوقدان  عضو  سوادکوهی،  سام 
مبنی  ادعاها  برخی  به  واکنش  در  نگهبان 
مراسم  رسمیت  و  اعتبار  بودن  مخدوش  بر 

نداشتن  حضور  سبب  به  دیروز  تحلیف 
مراسم  در  گفت:  نگهبان  شورای  فقهای 
نگهبان  شورای  اعضای  از  نفر   8 تحلیف، 

درصحن علنی مجلس حاضر بودند. قانون 
تمامی  حضور  ضرورت  پیرامون  اساسی 
تحلیف،  جلسه  در  نگهبان  شورای  اعضای 

اکثریت  است. حضور  نکرده  تعیین  الزامی 
اعضای شورای نگهبان درمراسم تحلیف، به 

معنای اعتبار قانونی این مراسم بود

توضیحات عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رسمیت مراسم تحلیف

چاپخــانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف        
جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی  تلفکس : 43213718 - 034  * 09178472874     
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نعــره مستانه

  قصر امید مرا شعله به دندانه رسید
باز دست که به گیسوی تو جز شانه رسید؟

جان ز حسرت به لبم آمد و دل رفت ز دست 
ای خوش آن لب که دمی بر لب جانانه رسید

شیخ می گفت که »فردوس به مستان ندهند« 
گو به جنت نرسد هرکه به میخانه رسید

دست زاهد ز چه بوسیم که این دست تهی 
نه به چنگ و نه به تار و نه به پیمانه رسید

گوهر مهر و وفا از دل ما باید جست 
دولت داشتن گنج به ویرانه رسید

ماه من گفت شدم مست ز شعرت، چه عجب 
امشبم گر به فلک نعره ی مستانه رسید

هیچ پروانه ندیده است ز نزدیکی شمع 
آن چه از دوری تو بر من دیوانه رسید

او شبی سوخت، عمادت همه شب می سوزد 
بی جهت شهرت این کار به پروانه رسید

عماد خراسانی
*******

چای میریزم درون استکان چینی ات
قند یزدی میگذارم باز هم در سینی ات

شعر میخوانم برایت آه اما گم شدی
مدتی در زندگی ظاهرا ماشینی ات

مو پریشان کردم و گفتی گناهی فاحش است
دل شکستن چه؟نخواندی در کتاب دینی ات؟

میروی محض تعارف هم نمیگویی به من
قطره ی خونی نریزد باز هم از بینی ات!

گفته ای من خواستم گویا فقط طالع نخواست!
آفرین بر تو، که عالی بود طالع بینی ات...

***

من یار شیرین لحِن دلبندی ندارم
در گوشه ی لب هام لبخندی ندارم

باید به پای عشق هر چه داشت را ریخت
اما بخارا و سمرقندی ندارم!

هرکس طریق دلبری داند ولی من
جز شعرهای ساده ترفندی ندارم

در من هزاران سرزمین پست و خشک است
اصال دنا و کوه الوندی ندارم

چشمی به راهم نیست و چشمم به راه است
مشتاق و یاِر آرزومندی ندارم

گفتند تا وقتی شقایق هست باید...
من با شقایق هیچ پیوندی ندارم....

آرزو کبیری نیا
***

یک بار دل آشفته به سویی هستیم
یک بار به فکر چاره جویی هستیم

فریاد زدیم: متحد می مانیم
ما مردم خوب و راستگویی هستیم!!

***

پاداش نگاه نکته سنجت غم بود!
در سینه ی داغدیده گنجت غم بود
یک عمر دویدی! نرسیدی افسوس
ای عشق!تمام دسترنجت غم بود...

***

ای دلبِر دلواپس و دلشوره ی دلبند!
من دل به دلت داده ام ای دل به خداوند!

باید به تو جان داد! نه جان مایه ی ننگ است
هیچ است برای تو بخارا و سمرقند

هرچند درخت است تنم، میوه ندارد
باید که ازین شاخه مرا زد به تو پیوند

گفتی ندهی بوسه که لب های تو زهر است
اما همه گفتند که شیرین تری از قند!

مختارم ازین عشق ولی چشم تو جبر است
جبر است که هر ثانیه آزادم و در بند

دلواپس چشماِن تو هستم، دلت ای عشق
دلواپس غیر از مِن غمگین شده هرچند!

آرزو کبیری نیا

شعـر و ادب

دکتر عنایت اهلل رئیسی 
جامعه شناس و استاد 

دانشگاه
به زودی دوره پنجم شوراهای اسالمی شهر و 
روستا  آغاز به کار خواهند کرد و منتخبین مردم در 
این شوراها رسالت سنگینی را به مدت چهار سال بر عهده 
با مشکالت و معضالت ریز و  می گیرند. کالنشهر کرمان  
و  امید  با  شهر  این  نجیب  شهروندان  و  پرشمار  و  درشت 
آرزوهایی افزونتر و البته بیم و هراسهایی موجه، چشم انتظار 
تشکیل شورای شهر جدید هستند که با خانه تکانی جدی و 
تغییر اکثریت اعضاء شورای قبل روبرو شده است. اکثریت 
اصولگرای شورای چهارم با رأی و نظر شهروندان کرمانی 
را  خود  جای  ناگزیر  و  مانده  باز  پنجم  شورای  به  ورود  از 
اقبال  توفیق   که  سپرده اند  امید  شهر  لیست  اصالح طلبان  به 
انتخاب دارای  انتخاب مردم دیار کریمان را یافته اند. این  و 
پیام روشنی بوده و بدون هیچ شبهه و تردیدی بازتاب دهنده 
و  تغییر  ضرورت  در  کرمانی  شهروندان  نگرش  و  دیدگاه 
تحول در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و مدیریت 
امور شهری و توسعه این شهر دیرپاست. بی دلیل نیست که 
شورای  شکل گیری  منتظر  بی صبرانه  کرمان  ساکنان  عموم 
در  بویژه  آن  سرنوشت ساز  مصوبات  و  تصمیمات  و  جدید 
نگارنده  هستند.  شهردار  انتخاب  گام،  مهمترین  و  نخستین 
در این مقال و مجال قصد بررسی و تحلیل و ارزیابی و  نقد  
منتخب  و شهرداران  محترم شورای چهارم  اعضاء  عملکرد 
آنان را ندارد که در جای خود حتماً و حتماً ضروری و الزامی 
است. در اینجا روی سخن با منتخبین محترم جدید است که 
مردم خونگرم و صمیمی کرمان به آنان و عملکرد شایسته و 
شفافشان در چهار سال پیش رو، و توسعه متوازن و آبرومند 
و درخور شهر و دیار خود در این مدت، بسی امید و آرزو 
بسته اند و به همین امید؛ به لیست شهر امید، بیشترین اعتماد را 

نموده  و اکثریت قوی شورا را به آنان وانهاده اند. 
منتخبین بزرگوار بایستی به واسطه  این اقبال و اعتماد عمومی 
شکرگزار خداوند بوده و خود را وامدار و مدیون توده های 
مردم بدانند و جز خدمت صادقانه و دلسوزانه  و ادای امانت 
به چیزی نیندیشند و  این فراز از نامه امام علی)ع( به اشعث 
ابن قیس، عامل خود در آذربایجان را مد نظر قرار دهند که: 
َُّه فی ُعنُِقَک أَمانٌَة ؛ پست  »َوإِنَّ َعَملََک لَیَْس لََک بُِطْعَمة َولِکن
و مقامی که به دست تو افتاده شکاری در چنگال تو نیست؛ 
بلکه، امانتی است که بر گردنت سنگینی می کند!«. انتظار به 
حق از شورای جدید این است که از همین گام نخست و در 
به خوبی و شایستگی  امانت سنگین را  این  انتخاب شهردار 
انتخاب، آگاهانه و  این  اقتضائات  الزامات و  به  نمایند و  ادا 
متعهدانه پایبند بوده و مطالبات موکلین خود را مورد توجه 
قرار دهند. گر چه  شوراهای اسالمی در ایران هنوز نتوانسته اند 
به طور کامل از اختیاراتی که شوراهای محلی در کشورهای 
توسعه یافته دارند، برخوردار شوند و اقتدار و صالحیت آنان 
اِعمال  این حال،  با  مانده است؛  باقی  نسبتاً حداقلی  همچنان 
همین اقتدار حداقلی نیز گاه با چالشهای جدی روبه رو می شود 
اعضاء  امانتداری  و  تصمیم صحیح  و  تشخیص  و ضرورت 

شورا را دوچندان میکند. یکی از مواردی که تأثیر فراوانی 
باالیی  حساسیت  از  و  دارد  محلی  مردم ساالری  تحقق  در 
از  در کالن شهرها  بویژه  شهردار،  انتخاب  است،  برخوردار 
سوی شوراهای اسالمی است. دلیل این حساسیت مهم بودن 
جایگاه شهرداری به عنوان بازوی اجرایی شوراهاست. یکي 
از مؤلفه های مهمی که انتخاب شهرداران را در قانون اساسي 
متبلور مي سازد، قدرت الزام آور تصمیمات شوراها در حوزه 
اختیارات قانوني است. همان طور که می دانیم مهمترین رکن 
شوراها،  اجرایی  بازوی  عبارتی  به  و  شهر  شورای  اجرایی 
شهرداری است، پس انتخاب این بازوی قدرتمند تأثیر زیادی 
در ارایه مطلوب خدمات شهری و اجرای صحیح مصوبات 
اسالمی  شوراهای  به  شهرداران  انتخاب  واگذاری  دارد. 
واحدهای  به  اعطاشده  صالحیت های  حداقل  جزو  شهر 
محلی است.  در بند یکم ماده 71 قانون تشکیالت، وظایف 
شهرداران  انتخاب  و  کشور  اسالمي  شوراهاي  انتخابات  و 
مصوب 1375، انتخاب شهرداران برای یک دوره چهار ساله 
از وظایف شوراهای شهر دانسته شده است که باید »بالفاصله 
اساس  بر  کنند.  اقدام  آن  به  نسبت  یافتن«  رسمیت  از  پس 
 تبصره 3 این ماده »نصب شهرداران در شهرهایی با جمعیت 
بیشتر از دویست  هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شوراي 
شهر و حکم وزیر کشور و در سایر  شهرها به پیشنهاد شوراي 

شهر و حکم استاندار صورت مي گیرد«.
اکنون این سؤال مطرح می شود که با توجه به وظایف پیچیده 
و متنوع و گسترده شهرداری ها، شهردار باید چه تخصص یا 
تخصص هایی داشته باشد؟ آیا باید متخصص فضای سبز باشد 
یا مدرک شهرسازی داشته باشد و یا دارای تخصص مرتبط 
با محیط زیست باشد، مهندس عمران باشد یا مهندس معمار، 
مهندس صنایع و یا مهندس بهداشت محیط، عالم اقتصاد و 
یا جامعه شناس، یا جز اینها؟ همه اینها در مدیریت شهرداری 
این  پیدا می شود که تمامی  نیاز هست ولی آیا کسی  مورد 
تخصص ها راداشته باشد؟ بدیهی است که پاسخ منفی است. 
پس چه باید کرد؟ میتوان اینگونه پاسخ داد که اگر شهرساز 
نمیتوان بود، لیکن میتوان مدیریت شهرسازانه داشت؛ و اگر 
و قص  داشت  معمارانه  مدیریت  میتوان  بود،  نمیتوان  معمار 
علیهذا. پس باید دنبال کسی گشت که اگر این تخصص ها 

را ندارد، مدیریت استفاده از آنها را داشته باشد.
از طرفی شهردار کسی نیست که صرفاً مدیریت یک سازمان 
فرد  برآید،  امر  این  عهده  از  اگر  و  باشد  داشته  عهده  بر  را 
بلکه  گردد،  تلقی  شهرداری  سازمان  تصدی  برای  مناسبی 

شهردار کسی است
که خود منتخب افراد منتخب مردم یک شهر است و مشروعیت 
اداره امور شهر را به واسطه رأیی که مردم به اعضای منتخب 
خود در شهر می دهند، به دست می آورد. بنابراین باید بتواند 
شهر را با مدیریت شورایی اداره کند. برای این امر، وی باید 
به این نوع مدیریت باور داشته باشد و نه تنها شهر را متناسب 
با دیدگاه و خواسته های نمایندگان مردم در شورا اداره کند، 
بلکه با همراهی و همفکری شورا، امکان حضور مؤثر مردم را 
در اداره امور شهر فراهم سازد، به گونه ای که شهر در اختیار 
مردم قرار گیرد و پروژه های عمرانی و فعالیت های خدماتی 

در پاسخ به نیازهای واقعی مردم شهر تعریف و اجرا شوند. 
شهردار باید کسی باشد که هدف مدیریت شهری را توسعه 
بداند، نه عمران و نه ارائه خدمات بیشتر. توسعه با مشارکت 
مردم امکانپذیر خواهد بود و توسعه با آگاهی و دانایی مردم 
نسبت به حقوق  و تکالیف شان در قبال اداره امور شهر محقق 
می شود. شهردار منتخب شورا می بایست به مدیریت شهروند 
محور باور داشته باشد و سازمان اداره شهرداری را با این باور 
ساماندهی کند. بنابراین باید بتواند به سهولت با مردم ارتباط 
برقرار کند و صدالبته  نه به گونه ای عوام فریبانه. می بایست با 
سازماندهی مناسب، امکان آگاهی از نظریات و دیدگاه های 
واقعی مردم فراهم گردد و شهر در چارچوب خواسته های 

مردم مدیریت شود.
ایاالت متحده اخیرأ تحقیقی  موسسه راهبردهای شهری در 
در  موفق  مدیران  مشخصات  آن  که طی  رساند  انجام  به  را 
زمینه مدیریت شهری مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق 
سابق  و  حاضر  شهرداران  از  نفر  چندین  عملکرد  و  سوابق 
شهرهای مختلف دنیا مورد بررسی قرار گرفت و با بسیاری 
از آنها به طور حضوری یا تلفنی مصاحبه شد. نتایج تحقیق  
مذکور را می توان در شش اصل خالصه نمود که عبارتند از:
موجود-  توان  اساس  بر  - ساختن  دیگران  ایده  از  استفاده   
اعالم به موقع )وقتی برنامه ای هنوز در مرحله طرح و نظر است 
نباید آنرا به عموم اعالم کرد( - حل مشکالت مالی- ارتباط 

طرح با مردم - تمرکز روی طرح.
همه  و  است  فرهنگی  نهادی  شهرداری  چون  وانگهی 
فعالیتهایش زیر چتر فرهنگ باید انجام شود پس شهردار برای 
موفق عمل کردن، بهتر است فردی فرهیخته و فرهنگ مدار 
باشد. ضرورت  داشته  ویژه  توجه  فرهنگ عمومی  به  باشد. 
ایجاد  و  مختلف  فرهنگسراهای  ایجاد  با  شهرداری  دارد 
بزرگترین  مردم   تجمع  محل های  در  امکانات  و  تأسیسات 
بسترساز فعالیت های فرهنگی باشد. شهرداری یک نهاد بسیار 
مهم و تاثیرگذار  در اداره شهر است و وظیفه آن تنها امور 
خدماتی و عمرانی نیست بلکه نهادی اثرگذار است که تمام 

فرایندها و تعامالت اجتماعی یک شهر را در بر می گیرد. لذا 
مدیریت شهرداری یک مدیریت خاص، متفاوت، پیچیده 
با  اجتماعی  تعامالت  باید  و شهردار  می باشد  و چندبعدی 
ایدئولوژی  اعتقادی و  مبانی  با  بداند،  را  بخش های جامعه 
رعایت  هم  را  اقتصادی  مؤلفه های  و   باشد  آشنا  اداری  و 
کند. یک شهردار خوب واجد دانایی، آگاهی، هوشمندی، 
توانایی، خالقیت، سعه صدر، نقدپذیری، قابلیت، تخصص، 

تدین و نگاه درست به مشکالت است. 
در کنار مباحث فوق الذکر یادآوری شرایط خاص و ویژه 
شهر کرمان و نابسامانیهای پرشمار آن ضروری است. اینکه 
برخی بر سبیل مزاح و یا به جد آن را یک روستای بسیار 
بزرگ و یا روستا شهر می نامند که الزامات توسعه شهری 
مدرن در آن مورد بی توجهی و یا کم توجهی قرار گرفته 
است. اینکه اقتصاد شهری آن را متناسب نمی یابند، اینکه 
کافی،  عمومی  پارکینگ های  نبود  و  ترافیک  معضالت 
حاشیه نشینی، زمین خواری، تغییر غیراصولی کاربری زمینها، 
عدم نظارت صحیح و شفاف بر سازه ها و ساخت و سازها، 
مراکز  کمبود  بوستانها،  و  پارکها  و  سبز  فضاهای  کمبود 
تکدی گری،  نامناسب  رواج  تفریحی،  و  هنری  و  فرهنگی 
حضور کودکان خیابانی و ... وجود دارد. اینکه کوچه ها و 
خیابانهای پر از دست انداز و چاله و چوله به وفور به چشم 
رابطه  در  جدی  چالش های  و  ابهامات  اینکه  و  می خورد. 
آنها،  اعتبار  تأمین  چگونگی  و  همسطح  غیر  تقاطع های  با 
ساختمان شورا، طرح تله کابین، نارضایتی مراجعین و امثالهم 
وجود دارد همه و همه مسئولیت خطیر شورا را در انتخاب 
بر همه  ، نشان می دهد. شهرداری که عالوه  شهردار جدید 
ملت  منتخب  دولت  با  هماهنگ  باید  شده  ذکر  ویژگیهای 
و  اخیر  ریاست جمهوری  انتخابات  در  مردم  که  تفکری  و 
همچنین انتخابات شوراها در اکثر کالنشهرها از جمله کرمان، 
به آن اعتماد و اطمینان نموده اند، باشد. نیک میدانیم طرح این 
موضوع که شهردار سمتی سیاسی نیست در اوضاع و احوال 
کنونی کشور و چگونگی انتخاب شهرداران کالنشهرها در 
ادوار قبلی شوراها ، تعارفی بیش نبوده و آدرس غلط دادن 
است .  شورائیان گرامی، شهردار را و شهرداری را  دریابید 

که به تعبیر شاعر نوپرداز سعید باباجانی:
هنوز هم در شهرداری ها ، شهر را دار می زنند، 

نام ها فقط از خیابان ها  شروع می شوند، 
اصال قهرمان نمی خواهد این کوچه های بن بست ،

وقتی تنها من و تو گمنامیم،
و حاال طرح هزاران پل بی قواره، روی اسکلت شهر؛

میدان را حک کن روی لبهایت،
همان که قرارهایمان را دورش ، دور می زدیم
هنوز هم در شهرداری ها ، شهر را دار می زنند!

و نکته پایانی اینکه شورائیان عزیز،  به اتکا پشتوانه مردمی 
و  بردارید  نیک  قدمهای  قادر،  خداوند  به  توکل  با  و  خود 
نیک نام بمانید . موکلین هم  در حمایتتان با سعدی هم آوا 

خواهند بود که:
       با محتسب شهر بگویید که زنهار  

                                       در مجلس ما سنگ مینداز که جام است  

نظر به اکثریت مطلق اصالح طلبان در ترکیب شورا :

کرمان ،  شهر امیـد  ؛ امیدوار به تدبیـر شورای پنجم

فلسفه عبارت سر و گوش آب دادن 
چیست؟

در قرون و اعصار قدیم که سالح گرم هنوز به میدان نیامده بود با 
می  مبارزه  نیزه  و  و گرز  و کمان  قبیل شمشیر  از  سرد  های  سالح 
کردند و مدافعان اگر خود را ضعیفتر از مهاجمان می دیدند در دژها 
و قالع مستحکم جای می گرفتند و در مقابل دشمن مهاجم پایداری 

می کردند.
برای تامین آب آشامیدنی  قلعه غالبا از قنات استفاده می کرده اند که 

مظهر قنات در درون قلعه به اصطالح آفتابی می شد.
در این هنگام مدافعان قلعه سربازان مهاجم را کامال می دیدند و از کم 
و کیف اعمال آنها آگاه میشدند، زیرا در بلندی و مشرف بر مهاجمان 
قرار داشته اند در حالی که سربازان مهاجم جز دیوارهای بلند چیزی 

را نمی دیدند و از حرکات و سکنات انها به کلی بی خبر بوده اند.

گاهی که کار بر مهاجمان سخت و دشوار می شد و هیچ گونه راه 
عالجی برای تسخیر نبود فرمانده قوای مهاجم یک یا چند نفر از افراد 
به داخل قلعه می  چابک و تیزهوش را از درون چاه تاریک قنات 
فرستاد و به آنان دستورات کافی می داد که در مظهر قنات در درون 
قلعه سر و گوش آب بدهند یعنی سرو گوششان را هم هر به چند 
دقیقه در درون آب قنات فرو برند و بدین وسیله خود را از معرض 

دید محصورین محفوظ دارند.

تا هوا کامال تاریک شود و آن گاه داخل قلعه شده به جاسوسی قلعه 
بپردازند و از تعداد مدافعان و میزان سالحها و اذوقه های آنان با خبر 

شوند

همراه با قوانین راهنمایی و رانندگی
در بررسی تصادفات در سالهای اخیر با توجه به اینکه قسمت اعظمی از جاده 
های ایران در جغرافیای بیابانی و با مسافتهای طوالنی میباشد موضوع وقوع 
خواب  و  خستگی  از  ناشی  واژگونیهای 
مطمئنه  سرعت  از  تخطی  و  آلودگی 
که  نحوی  داشته،به  پررنگی  بسیار  نمود 
در  پیوسته  وقوع  به  تصادفات  کل  از 
سال 95 قریب 58% آن سهم تصادفات 
این  و  بوده  جاده  از  خروج  و  واژگونی 
رقم در تصادفات منجر به فوت به بیش از 
60% میرسد ،لذا رعایت دو اصل سرعت 
رانندگی  در  کافی  استراحت  و  مطمئنه 
در  سزایی  به  تأثیر  مدت  طوالنی  های 

کاهش وقوع چنین حوادثی دارد .
 لذا توصیه میگردد به میزان هر دو ساعت 
رانندگی حتما 15 دقیقه استراحت را در دستور کار رانندگی خود قرار داده و 
برابر ماده 129 و 130 آیین نامه راهور که اشعار میدارد :"رانندگان موظفند در 
تقاطع هایی که چراغ راهنمایی و رانندگی یا مامور راهور یا تابلو ایست وجود 
ندارد ،در سر پیچها و جاده های تنگ، تپه ها و به طور کلی در محل هایی که 
موانعی در مسیر حرکت آنان وجود داشته باشد و همچنین هنگام بارندگی یا مه 
و کوالک و مانند آنها از سرعت وسیله نقلیه تا حدی که بر حسب مورد پرهیز 
از خطر یا تصادف ضرورت دارد بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت نمایند و 
یا در معابر پر جمعیت و یا هنگامیکه بیشتر از 50 متر مقابل آنها دیده نمیشود 
،مکلف اند آهسته یا با سرعت مطمئن حرکت کنند و در صورت احتمال وقوع 
بر حسب مورد ،حرکت  پیادگان  برای  نظم و مزاحمت  یا اخالل در  حادثه 

وسیله نقلیه را کند یا متوقف سازند
همچنین ماده 180 آیین نامه راهور  که بیان میدارد :رانندگان حق ندارند ضمن 
رانندگی ،دخانیات استعمال نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و استفاده 
انحراف ذهنی و  باعث  تلفن همراه که  مانند  از هرگونه وسائل و تجهیزات 
رفتاری راننده گردد ممنوع است ،رانندگان موظفند در هر حال به طور کامل 
به جلو توجه داشته باشند پس به قانون و مقرارت عمل نماییم تا انشااهلل شاهد 

کاهش هر چه بیشتر تصادفات و تلفات رانندگی باشیم.

سروان مهران سعیدی - کارشناس پلیس راهور

چرا منابع طبیعی با عوامل آتش سوزی های 
مشکوک برخورد نمیکند؟ 

قرن معاصر و به تبع آن دهه اخیر شاید یک  از بدترین دوران ها در زمینه 
شاهد  ساالنه  ما  تأثر  و  تاسف  باشد،با کمال  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط 
انقراض گونه هایی از گیاهان یا جانوران می باشیم و باید نسل های آینده 
بر  بسپارند،عالوه  ها  خاطره  به  را  پروردگار  مخلوق  آن  دیدن  حسرت 
گلخانه  گازهای  قطبی،افزایش  های  یخ  گرم شدن کره خاک،آب شدن 
ای،خشکسالی و دیگر عوامل محیطی،دست اندازی انسان ها به منابع طبیعی 
و ملی یکی از معضالت اساسی فراروی اکوسیستم در کره خاک و کشور 
ما به حساب می آید که زنگ خطر را سالهاست که به صدا در آورده،استان 
کرمان در جنوب شرق ایران و محدوده نوار خشک جغرافیایی نسبت به سایر 
استان ها وضعیت نامناسب تری دارد و لزوم حساسیت ویژه در حفاظت و 
از منابع و عرصه های ملی امری الزم و حیاتی است،اما علیرغم  حراست 
وجود دو اداره کل منابع طبیعی در استان روند برخورد با متخلفان مطلوب 
و کافی نیست و به کرات ما شاهد تخریب منابع گیاهی ارزشمند در گوشه 
و کنار استان میباشیم،یکی از ترفندهای افراد سودجو و مخرب در نابودی 
منابع ملی ایجاد آتش سوزی عمدی در جنگل ها و مراتع برای تصرف زمین 
فوق می باشد که با رصد اطالعاتی و کار کارشناسی به راحتی میتوان مقصر 
و ذینفع اراضی هدف را مشخص و با آن برخورد کرد لذا نظر به تکرار این 
سناریوی ناجوانمردانه که چندین نمونه آن را در شمال،شرق و جنوب استان 
همچون اطراف روستای گردشگری دهبکری در چند ماهه گذشته شاهد 
بودیم انتظار می رود که ادارات کل شمال و جنوب با تقویت بازوی نظارتی 

یگان های حفاظت خود از وقوع مجدد این حوادث جلوگیری کنند

تصاویـر معنـا دار !
***

مهمان نوازی ایرانیها گاهی دردسر ساز میشود !

ظاهرا اعضای شورای پنجم شهر جبالبارز پای قول خود به 
امینی روش نیستند

دیدار مدیرعامل برق جنوب کرمان با فرماندار جیرفت
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جیرفت  صبح امروز مدیر 
عامل شرکت توزیع برق جنوب استان به همراه معاونت  هماهنگی شرکت 
توزیع برق جنوب  ومدیریت برق شهرستان با فرماندار شهرستان جیرفت 

دیدار کردند .

استان کرمان رتبه برتر کشوری را براساس 
ارزیابی شاخص های تعیین شده مرتبط با حوزه 

امنیتی و انتظامی وزارت کشور کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، در سمینار یکروزه معاونین 
سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور که روز دوشنبه 
در محل وزارت کشور برگزار شد، از کرمان به عنوان استان برتر در 

حوزه امنیتی و انتظامی کشور تقدیر شد.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور 
طی لوحی از اقداماتی که در استان کرمان برابر ارزیابی شاخص های 
تعیین شده مرتبط با حوزه معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور انجام 
شده، تقدیر کرد و استان کرمان در میان سایر استان ها، حائز رتبه برتر 

شد.
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی 
روشنفکری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
نظر احمدی تنگانی  

قائم مقام مدیرمسئول و سردبیر:
 احسان احمدی تنگانی

شورای سیاست گذاری : دکتر فردوس 
حاجیان ،  دکتر امیر کاووس باال 

زاده،دکتر عبدالرضا دانشی ، دکتر 

یحیی کمالی و دکتر فرخ رو شهابی
خبرنگار حوزه جنوب استان :
علی توکلی 09139486757

دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی: 
محیا احمدی

گرافیست و صفحه آرا :
آذر سادات حسینی  09178472874
لیتوگرافی و چاپ : طاها32456753

آدرس دفتر مرکزی نشریه :

کرمان، بلوار22بهمن ، ک ش 2 ، پ 2
تلفن : 09131413705

گستره توزیع : استان های : کرمان ، 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان

ارتباط با سردبیر :
ehsan.ahmadi389@gmail.com
در کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
telegram.me/rooshanfekrii

با خدمات دهیاری و پتانسیل های خدادادی :

سقــدر به توسـعه پایدار خـواهد رسیـد

ماردم رفتی و داغت هب دل ماست  هنوز      
                                                                                              رهکجا می نگرم  روی تو پیداست هنوز

سرکار خانم دکتر لیال عارفی
ریاست محترم بیمارستان کاشانی جیرفت

و  سخت  دنیوی  فرشته  عزیزترین  و  مهربانترین  از  جدایی 
جانکاه است،بدینوسیله درگذشت مادر بزرگوارتان مرحومه 
حاجیه خانم نصرت عارفی را محضر جنابعالی و خانواده 
بخشنده  پروردگار  از  و  کنیم  تسلیت عرض می  گرامی 
برای این مادر سفر کرده غفران واسعه الهی مسئلت داریم.

هیئت تحریریه نشریه روشنفکری 

امروزه یکی از معضالت و مشکالت اساسی بشر وجود محل سکونت مناسب برای 
زندگی آرام و بدون دغدغه است،در این میان نقش آب و زمین بسیار شاخص و 
برجسته است و هر کجا که این دو عنصر اساسی فراهم باشد زمینه توسعه و پیشرفت 
فراهم خواهد شد،بی گمان احیای اصل معطل مانده قانون اساسی در زمان ریاست 
اقدامات  از  جمهوری سید محمد خاتمی و تشکیل شوراهای شهر و روستا یکی 
اساسی و مهم در تاریخ انقالب بوده و تا حدود زیادی مردم در مناطق روستایی و 
شهرها میتوانند در تصمیم گیری های شهر و روستا از طریق برگزیدگان خویش 

شرکت کنند،
دهیاری ها که فرزند استقرار شوراها در روستا میباشند در دو دهه اخیر در روند رو 
به رشد روستاها و محرومیت زدایی نقشی اساسی و کلیدی بر عهده داشته اند و ای 
بسا که روستاهای ما با حفظ هویت ساختاری خویش به شهرهای کوچک تبدیل 
شده اند که تمامی زیرساخت های شهری و رفاهی در آنها پیاده گردیده و ساکنان 
میتوانند از مواهب توسعه و عمران برخوردار گردند،جنوب کرمان نیز در این روند 

رو به جلو سهیم بوده و چهره بسیاری از روستاها با گذشته قابل مقایسه نیست.
روستای سقدر در بخش جبالبارز شهرستان جیرفت یکی از قدیمی ترین روستاهای 
محمدآباد  رقیب  جبالبارز  بخش  تشکیل  از  قبل  حتی  که  است  کرمان  جنوب 
این روستای مهم و کلیدی که  اما متأسفانه  بوده،  مسکون در مرکز بخش شدن 
دهه  سه  طی  دارد  قرار  کرمان  و  هرمزگان،بلوچستان  ترانزیتی  جاده  مسیر  در 
به آنچه که شایستگی آن بوده نرسیده و روند توسعه را دیرهنگام آغاز  گذشته 
نموده که این امر در دولت تدبیر و امید شتاب بیشتری به خود گرفته و امید می 
رود تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم شاهد روستایی زیبا و برخوردار در همه ابعاد 

باشیم،زیرا این منطقه دارای اقلیمی معتدل و خاک حاصلخیز است و به دلیل قرار 
گرفتن در حاشیه رودخانه دائمی سقدر و همچنین مسیر انتقال آب جبالبارز از نظر 
این عنصر حیاتی با مشکل مواجه نبوده و با استفاده از پتانسیل ویژه خود در زمینه 
کشاورزی،زراعت،پرورش انواع طیور،قرار گرفتن در مسیر جاده ترانزیتی و هوای 
مناسب در تابستان و زمستان میتواند به جایگاه واقعی خویش دست یابد،ناگفته نماند 
در چهار سال گذشته دهیاری این روستا خدمات بیشماری در این منطقه انجام داده 
که به بهبود اوضاع روستا و مهاجرت معکوس کمک شایانی کرده که نتیجه این امر 
حکایت از افزایش جمعیت روستا در سرشماری سال گذشته داشته که به مدد این 
امر دهیاری از حالت پاره وقت به تمام وقت تبدیل گردیده که خود امتیاز مهمی 
از زحمات مهندس  پایان ضمن تشکر  اعتبار و توسعه روستاست،در  برای جذب 
یاسر جهانبخش دهیار زحمتکش روستا و اعضای محترم شورای اسالمی چهارم و 
منتخبان شورای پنجم به صورت فهرست وار به ذکر خدمات انجام گرفته میپردازیم:

****
گزارش عملکرد دهیاری سقدر در

 دولت تدبیر و امید:
خیابان  آسفالت  و  زیرسازی  مربع  متر  هزار  شش  1-اجرای 

شرکت تعاونی سقدر)خیابان شهید عنایت امیری
2-تکمیل و تجهیز ساختمان اداری روستا

3-تهیه مصالح شامل سنگ و شن جهت اجرای پارک محله ای سقدر
4-زهکشی و لوله گذاری مشبک و انتقال آب کشاورزی از رودخانه به روستا

5-پیگیری و احداث پل بزرگ روستای سقدر
6-تعمیر و نصب کامل روشنایی معابر روستا

7-تعریض و ساماندهی کوچه های روستا مطابق با طرح هادی
8-زیرسازی و تسطیح کوچه شهید افتخاری

9-تجهیز و تکمیل غسالخانه روستا در مجاورت بهشت زهرا
10-خرید سطل زباله بهداشتی جهت جمع آوری زباله روستا طی دو مرحله

11-نصب و راه اندازی سیستم گیرنده دیجیتال در روستا
میزان  به  جهانبخش  شهید  خیابان  آسفالت  و  12-زیرسازی 

شش هزار متر مربع

13-آسفالت کوچه شهید افتخاری به متراژ دویست متر مربع
14-برگزاری هرساله مراسمات فرهنگی و مذهبی اعم از جشن و عزاداری 

در مناسبت های مختلف
15-ساماندهی مکان و برگزاری نماز عید سعید فطر در روستا

16-ادامه سنگفرش خیابان شهید جهانبخش به طول 200 متر با سنگ های 
زیبا موسوم به سنگ رودخانه ای

17-هرس درختان و پاکسازی گیاهان مزاحم از تمامی معابر روستا
18-کاشت درختان سازگار با محیط و افزایش فضای سبز روستا 

19-شن ریزی و تسطیح معابر روستا 
20-ایزوگام غسالخانه روستا

21-مکانیزه شدن جمع آوری زباله کل روستا با ماشین ویژه حمل زباله
انتقال آب آشامیدنی به محله  22-همکاری و مساعدت برای لوله کشی و 

پشت حسینه علی اکبر روستا
23-پشتیبانی و ساماندهی تیم والیبال جوانان روستا برای شرکت در مسابقات 

مختلف محلی و شهرستانی
24-آموزش جوانان روستا با همکاری هالل احمر برای دوره های کمک 

های اولیه امداد و نجات
25-برگزاری هرساله کالس های آموزش قران با همکاری برادر شهید آقای 

نصراهلل امیری
26-همکاری با اداره راه برای ساخت زیرگذر و پل هوایی در مسیر جاده 
به همراه داشته و یک مطالبه عمومی  ناگواری  تا کنون حوادث  اصلی که 

است
27-هماهنگی و ساماندهی مردم روستا برای شرکت در سرشماری روستا

28-تهییه وسیله نقلیه و تسهیالت الزم برای انتقال مردم روستا جهت شرکت 
در راهپیمایی ها و مناسبت های مذهبی و ملی

29-برگزاری هرساله اردوهای زیارتی برای جوانان روستا با همکاری آقای 
نصراهلل امیری

30-نامگذاری و نصب تابلوی شناسایی برای تمامی کوچه ها و خیابان های 
روستا


