با تالش های شبانه روزی دهیار؛

حسینی محمدآبادی :

2

تامین اجتماعی
کرمان حائز رتبه
اول در سطح
کشور شد

بازدید استاندار
کرمان از موسسه
خیریه آشیانه
علی در شهر
کرمان
2
دوهفته نامه فرهنگی  -اجتماعی

اعتراض کیهان به  2نماینده

معترض به حضور نیروهای عراق و
افغانستان در مناطق سیلزده
2

علی اکبر سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن
استان کرمان:

علیرغم وسعت استان کرمان در
مقاوم سازی مسکن روستایی رتبه
اول را داریم
1

با استعفای حجتی پس از امینی روش ؛

اصالح طلبان جیرفت و عنبرآباد
رقبا را به وحشت انداختند

عـدم توسعه از
دردسک رخت بربست
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سال چهارم

4

دوشنبه

 ۲اردیبهشت ۱۳۹۸

 ۲۲آوریل ۲۰۱۹

 ۱۶شعبان ۱۴۴۰

در پی جا به جایی مهم ترین نماینده سیاسی دولت در جنوب کرمان ؛

فرماندار
بایدها و نبایدهای
ِ
جوان جیرفت

روشنفکـری

3

سعدی شاعری دنیا دیده،آگاه و کمال گرا

2

رویدادهای مهم مورد توجه

کاربران فضای مجازی و رسانه ها
در روزهای گذشته
2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه
استان کرمان در مدت انتشار

3

علیرغم وسعت استان کرمان در مقاوم سازی مسکن روستایی رتبه اول را داریم

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
کرمان گفت :بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان کرمان تا امروز عملیات مقاوم سازی
 231هزار و  425واحد در شهرها و روستاها
سراسراستان کرمان را به پایان رسانده است.
به گزارش روشنفکری علیاکبر سلطانینژاد
در نشستی خبری با اصحاب رسانه به
مناسبت  21فروردین سالروز تاسیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی گفت :امیدواریم در
رونق تولید بتوانیم خوب سربازی کنیم.
وی با اشاره به سیلهای اخیری که چند
استان را درگیر مشکالتی کرده ،اظهار کرد:
امیدواریم همه ارکان جامعه با همکاری و
همدلی ،مشکالت بوجود آمده برای مردم
استانهایی که تحت تاثیر سیل قرار
گرفتهاند را رفع کنند.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
کرمان از وسعت استان کرمان سخن به
میان آورد و بیان کرد :در استان کرمان
 5636روستا وجود دارد که  2739روستای
آن باالی  20خانوار است ،ضمن آنکه 42
درصد جمعیت استان در روستاها قرار دارد.
وی به تبیین طرح هادی روستایی پرداخت
و اظهار کرد :در حوزه عمران روستایی
این اداره کل به تهیه طرح های هادی
میپردازند ،که دو مقوله اجرای طرحهای
هادی و بهسازی معابر روستایی در اولویت
کارهای این حوزه میباشد.
سلطانینژاد با بیان این مطلب که 1700
پروژه بهسازی معابر روستایی در برنامه
پنجم توسعه تا کنون توسط این نهاد انجام
شده ،تصریح کرد :در سال  97در راستای
محرومیتزدایی  500پروژه در روستاهای
استان اجرا شد که در همین راستا نیز در
سال جاری  550روستای دیگر استان در
دستور کار قرار گرفته است
وی از صدور  150هزار برگ سند کاداستر
در روستاها خبر داد و در ادامه در زمینه
اقداماتی در بحث تقویت اقتصاد مردم
روستاها سخن به میان آورد و عنوان کرد:
از سال  93طرح توسعه پایدار منظومه
روستایی کلید خورد که این طرح در 15

بخش تدوین که دو مورد آن تصویب شده
است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
کرمان به حمایت از روستاهایی که ظرفیت
گردشگری داشتند ،اشاره کرد و افزود :برای
ایجاد شغل پایدار و ارتقای سطح معیشت
روستاها اقداماتی صورت گرفته است.
وی با یادآوری از حوادث طبیعی مخصوصا
زلزلههایی که در استان کرمان طی سالهای
گذشته بهوقوع پیوسته اشاره و عنوان کرد:
در مقاوم سازی مسکن روستایی با وجود
همه گستردگی های استان ،رتبه اول کشور
را داراست بهگونهای که  63درصد واحدهای
مسکونی در روستاهای استان مقاوم هستند
و به دنبال افزایش این درصد هستیم.
سلطانینژاد با اشاره به سفر دکتر نوبخت
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه
و بودجه کشور به جنوب استان کرمان،
اظهار کرد :قرارداد ساخت  10هزار واحد
مسکونی که سال گذشته فی ما بین بنیاد
مسکن انقالب اسالمی و سازمان برنامه و
بودجه کشور برای شهرستانهای جنوبی و
شرقی استان منعقد شد ،بهزودی عملیات
اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش تسهیالت روستایی
از  25میلیون تومان در سال  97به 40
میلیون تومان در سال  98بیان کرد :به

متقاضیان این  10هزار واحد تسهیالت
ارزان قیمت  40میلیون تومان و تسهیالت
بالعوض خیلی خوب ارایه خواهیم کرد که
این تسهیالت به جنوب استان داده خواهد
شد.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
کرمان بیان کرد :در پی بروز زمین لرزههای
سال گذشته در مناطق راور و کوهبنان،
مقاوم سازی  16هزار و  700واحد مسکونی
در دستور کار و تامین اعتبار شدند به
طوری که تسهیالت مقاوم سازی خانواده
های روستایی حدود  12میلیون تومان
و خانواده های شهری  13میلیون تومان
دریافت کردند.
وی اظهار کرد :در حوادث گذشته 700
میلیارد تومان در حوادث تسهیالت ارزان
قیمت  4درصد و  170میلیارد تومان کمک
بالعوض به مردم داده شد.
سلطانی نژاد درباره برخی صحبتها
پیرامون اعطای مجوز ساخت و ساز در
حریم رودخانهها عنوان کرد :امکان ندارد
مجوز ساخت و ساز در حریم رودخانهها
داده باشیم و ما حتما حریم رودخانهها را
طرحهای هادی لحاظ کردهایم .استعالم
حریم رودخانه از شرکت آب منطقهای
گرفته میشود و ما هر ماه تخلفات ساخت و
سازها را به استانداری اعالم میکنیم.

یادداشت مدیر مسئول

پلدخترهای پیدا و پنهان استان کرمان

به بهانه اول اردیبهشت روز بزرگداشت استاد سخن؛

علی اکبر سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان:

قیمت  1000 :تومان
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اگر به سازه ها و اماکن ساخته شده توسط بشر در عهد باستان توجه کنیم در
می یابیم که اولین اولویت آنها در جایابی
و ساخت و ساز ،ایمن بودن سازه ها در
برابر بالیای طبیعی خصوصا سیل بوده
است،اما متأسفانه طی سده ها و دهه های
اخیر این اولویت به کلی فراموش شده و
شهرها و اماکن بر روی گسل ها،حاشیه
رودها،مسیر مسیل ها،پرتگاه ها و نقاط
حادثه خیز بنا گردیده اند که نتیجه این
نابخردی را در حوادث طبیعی گوناگون
در جای جای این کره نا آرام شاهدیم،از
این گذشته دستکاری و تجاوز بشر زیاده
خواه به جنگل ها،بستر رودها و ده ها اشتباه فاحش زیست محیطی زمین
را به شدت نا امن کرده که قربانی آن بیشتر افراد مستضعف،روستایی و غیر
برخوردارند.
در کشور ما نیز به دلیل ضعف نظارت از سوی نهادهای مسؤل،ویژه خوری و
زیاده خواهی عده ای از افراد حقیقی و حقوقی و عدم آگاهی برخی روستائیان
و عشایر ،ساخت و سازهای غیر قانونی متعددی خصوصا در استان کرمان
صورت گرفته که با کوچکترین حادثه دچار خسارت و مشکل میشوند،از
طرفی به دلیل عدم نظارت بر کار پیمانکاران زیر ساخت های ما نیز در برخی
موارد به تلنگری بسته است که همه اینها نگرانی نگارنده را مضاعف ساخته
است.
وقوع بارش های اخیر در استان کرمان که خوشبختانه دارای خسارت آنچنانی
نبود زنگ خطر و هشدار را برای این استان حادثه خیز به صدا در آورد
و متذکر شدیم اگر  ۵۰میلیمتر باران در مرکز استان به صورت پیوسته
ببارد این شهر به یک باتالق تبدیل خواهد شد،همچنین بسیاری از شهرها
و روستاها همچون جبالبارز،ده باال،هنزا،دلفارد،دهبکری و...سرنوشتی شبیه
پلدختر خواهند داشت،از این گذشته راهها ،پل ها و تأسیسات ساخته شده
طی دو دهه اخیر با اندک جریان سیل دچار آسیب های اساسی شده و امداد
و نجات را با مشکل اساسی مواجه خواهد کرد،لذا به مسؤالن ارشد استان
خصوصا استاندار محترم توصیه میشود در طرحی جامع و الزام آور تمامی
فرمانداران موظف به شناسایی نقاط آسیب پذیر،منازل و تأسیسات در معرض
خطر و زیر ساخت های معیوب در کوتاه ترین زمان ممکن شده و تدابیر الزم
برای مرتفع نمودن آنها صورت پذیرد .

احسان احمدی

جناب آقای محمود رئیسی
سرپرست محترم فرمانداری عنبرآباد

انتصاب به جا و شایسته شما به عنوان فرماندار عنبرآباد را صمیمانه
تبریک گفته و توفیقات بیش از پیش جنابعالی را از یگانه خالق
هستی مسألت داریم.
مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر دوساری ضمن تبریک
و آرزوی توفیق امید دارد با تکیه بر توانمندی هایتان که حاصل
سالها خدمت در مجموعه وزارت کشور و بخشداری های بزرگ است
و با بهره مندی از رهنمود های مقام معظم رهبری،سیاست های دولت
محترم تدبیر و امید و همراهی و همدلی همه دستگاه ها در پیشبرد اهداف و
برنامه های در نظر گرفته شده موفق و پیروز باشید.
رمز موفقیت و توسعه عنبرآباد را در همدلی ،هم افزایی و تعامل دستگاه ها می دانیم و در این
راستا از هیچ کوششی برای اعتالی جایگاه این شهرستان دریغ نخواهیم کرد و مجموعه شهرداری
و شورای اسالمی دوساری در مسیر پیش رو همراهتان خواهد بود و حمایت و همکاری متقابل شما
را برای توسعه این شهر تاریخی طلب می نماییم.
اطمینان داریم که در کنار هم فردای بهتری را برای این سرزمین رقم خواهیم زد.
در پناه خداوند منان موفق و موید و پیروز باشید.

مجید داوری شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری
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بازدید استاندار کرمان از موسسه خیریه آشیانه علی در شهر کرمان

اعیاد شعبانیه،نیمه شعبان زاردوز منجی عالم بشریت و ایام
گرامی داشت سربازان گمنام امام زمان خجسته باد.
اخبار کوتاه
اقدامات مؤثر شرکت گاز استان کرمان در
حادثه سیل اخیر

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان  ،همزمان با اعالم
کمیته بحران استان مبنی بر شروع بارش های سیل آسا و احتمال افزایش
آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها ،ستاد بحران شرکت گاز استان
کرمان قبل از آغاز بارندگی در استان تشکیل و خوشبختانه با تالش
پرسنل و برنامه ریزی الزم و تمهیدات موثر ،جریان گاز هیچ یک از شهر
ها و روستاهای استان قطع نگردید .مهندس منوچهر فالح مدیر عامل
شرکت گاز استان کرمان از تشکیل گروه های عملیاتی و واکنش سریع
قبل از شروع بارندگی ها در استان برای نواحی کهنوج ،جیرفت ،بم  ،بافت
و بردسیر خبر داد و افزودند همزمان با آغاز بارندگی ها در سطح استان
سریعا کمیته بحران تشکیل و تمامی واحدهای امداد  ،تعمیرات  ،مخابرات
 ،ایمنی  ، HSE ،نشت یابی  ،حمل و نقل و مسئولین ستاد با استقرار خود
در سطح شهر ،تمامی خطوط انتقال  ،تغذیه  ،شبکه تاسیسات گازرسانی و
ایستگاهها را بازدید و با برنامه ریزی  ،هماهنگی واحد ها و تمهیدات الزم
جریان گاز مشترکین محترم استمرار یافته و گزارشی مبنی بر قطع گاز
در استان را شاهد نبودیم .وی یکی از اقدامات موثر شرکت گاز استان در
حادثه سیل اخیر را استفاده از امکانات  ،تجهیزات و توانایی های بخش
خصوصی(پیمانکاران اجرایی معاونت مهندسی و بهره برداری ) دانست
و ادامه داد چند روز قبل از آغاز بارش ها در استان اقدامات الزم در
خصوص استفاده از تجهیزات بخش خصوصی وشرکتی جهت کمک به
دیگر نهاد های استان اعم از شهرداری ها ،بخشداری ها  ،فرمانداری ها و
حفاظت از تاسیسات گازرسانی صورت پذیرفت  .مدیر عامل شرکت گاز
استان کرمان در ادامه یادآور شد  :مهم ترین وظیفه مجموعه گاز استان
حفظ استمرار جریان گاز  ،حفظ ایمنی و عملکرد تاسیسات و ایستگاهها
در شرایط بحرانی است و بایستی تمامی مسئولین عملیاتی در روزهای
حساس تالش کرده و رفاه و آسایش مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و
کارها را برای رضایت خداوند و رفاه و آسایش مردم انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،دکتر محمدجواد فدائی روز
 ۲۹فروردین از بخش های مختلف
این موسسه ،مانند آموزشی ،فرهنگی و
خدماتی بازدید کرد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز در
این بازدید اعالم کرد  :چهار هزار کودک
بد سرپرست و بی سرپرست در استان
کرمان حضور دارند که از این تعداد
هزار و  300نفر به صورت مستقیم در
مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند
و بقیه با پرداخت یارانه ،سعی شده در
درون خانواده های خودشان حمایت
شوند.عباس صادق زاده افزود 62 :مرکز
شبه خانواده در استان کرمان به صورت
خصوصی و هیات امنایی اداره می شوند
که بخشی از هزینه های آنها را دولت و

حسینی محمدآبادی:

تامین اجتماعی کرمان حائز رتبه اول در سطح کشور شد

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان
از کسب رتبه اول ارزیابی،ارزشیابی
و رتبه بندی تامین اجتماعی استان
کرمان در سطح کشور خبرداد و گفت:
این ارزیابی برای 6ماهه نخست سال 97
انجام شده است.
علی حسینی محمدآبادی روز سه
شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با

اعتراض کیهان به  2نماینده معترض به
حضور نیروهای عراق و افغانستان در مناطق
سیلزده

کیهان نوشت :اخیرا اظهارات دو نماینده عضو فراکسیون امید نمایندگان
نقده و شیراز و اعتراض آنان به کمکرسانی نیروهای مردمی عراقی و
افغانستانی به مردم سیلزده ،با ذوقزدگی رادیو سیا یعنی رادیو فردا
روبهرو شد .این رادیو ،اظهارات ضد مقاومت این دو نماینده فراکسیون
امید را با آب و تاب منتشر کرد! رادیو فردا به بهانه اظهارات این دو نماینده،
علیه نیروهای مردمی عراق و افغانستان که بدون چشمداشت مادی در
حال امدادرسانی در مناطق سیلزده هستند ،عقدهگشایی کرد .دو نماینده
یاد شده که فرسنگها دورتر از مناطق سیلزده و مردم بحرانزده به سر
میبرند؛ خود را نگران حضور نیروهای خارجی در داخل کشور معرفی
میکنند اما در پی جلب اعتماد دشمنان ،در قالب پذیرش الیحهای چون
 FATFتقال مینمایند.

قدردانی از همکاران افزود :این ارزیابی
توسط معاونت امور استان ها انجام شده
که ساالنه در  2مرحله و یا چهار مرحله
انجام می شود.
وی تصریح کرد :آخرین ارزیابی،
ارزشیابی و رتبه بندی در ماههای اخیر
با مشارکت و همکاری سایر ادارات کل
تخصصی ستادی و نمایندگان ادارات کل
سی و سه گانه ،دفتر آمار و محاسبات
اقتصادی و اجتماعی ،شرکت مشاوره
مدیریت و خدمات ماشینی تامین و دفتر
راهبری سیستم های سازمان انجام شده
و به استان ها ابالغ شده است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان
اصالح ساختارها ،توسعه قابلیت ها
و افزایش ظرفیت های سازمانی را از
راهبردهای اصلی سازمان و سیاست
های مدیران ارشد سازمان تامین
اجتماعی عنوان و گفت :اداره کل تامین
اجتماعی استان کرمان نیز با تأکید بر
ارتقاء جایگاه سازمان به عنوان بزرگترین

سازمان بیمه ای کشور در راستای ایجاد
عدالت و رفاه اجتماعی و رضایت مندی
مردم و ارائه خدمات سهل وآسان به
مخاطبین و بیمه شدگان حرکت کرده
است.
حسینی محمدآبادی نیز به راه اندازی
میز خدمت در واحدهای اجرایی سراسر
استان ،اجرای طرح ساختار نوین ارائه
خدمات در واحدهای اجرایی ،توسعه
کمی و کیفی کارگزاری های رسمی
و شعب اقماری در اقصی نقاط استان
برای دسترسی آسان تر مردم به خدمات
سازمان ،تعمیم و گسترش خدمات غیر
حضوری به عنوان بخشی از اقدامات
تامین اجتماعی استان کرمان در سال
 97اشاره کرد.
مدیر کل تامین اجتماعی کرمان عملیاتی
شدن  65خدمت سازمان در قالب طرح
خدمات غیرحضوری دکتر نوربخش و
حرکت در راستای رونق تولید طی سال
جاری را از مهمترین اهداف سازمان در

راستای رضایت مندی مردم و مخاطبین
عنوان کرد.
وی با اشاره به جمعیت یک میلیون و
چهارصد هزار نفری تحت پوشش تامین
اجتماعی استان کرمان خاطرنشان کرد:
امیدواریم با تالش مضاعف همکاران
خود در راستای تحقق شعار امسال در
کنار جامعه کارگری و کارفرمایی استان
گام های موثری در راستای بهبود فضای
کسب ،کار و اشتغال برداریم.
حسینی محمدآبادی با اشاره به اینکه
رتبه استان کرمان از سال  94روند
صعودی داشته است تصریح کرد :کسب
رتبه برتر (اول) در بین ادارات کل تیپ
یک و کسب باالترین امتیاز در بین 33
واحد اجرایی در سطح کشور نتیجه
برنامه ریزی همکاران در ستاد اداره کل
و تالش همکاران در  26شعبه اصلی16 ،
شعبه اقماری و  11کارگزاری رسمی در
استان است.

مهندس رشیدی:

استقرار  6تانکر آبرسانی سیار آبفارکرمان درمناطق سیل زده کشور

اختتامیه مسابقات کونگ فو و هنرهای
رزمی جنوبشرق کشور در بم

مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی جنوب
شرق کشور یادواره تکاور شهید حاج حسن جزینی زاده با حضور
حجتاالسالم دانشی امام جمعه بم ،محمد مطهریان بخشدار مرکزی،
رییس شورای اسالمی شهر بم ،روسای ادارات آموزش و پرورش و ورزش و
جوانان ،رییس هیات کوفگ فوی استان ،پدر شهید بزرگوار حسن جزینی
زاده و جمعی از مسئولین و ورزشکاران شهرستان بم در محل مجموعه
ورزشی فجر بم برگزار شد .در این مراسم غالمرضا شجاع حیدری رییس
هیات کونگفوی شهرستان بم گفت :این دوره از مسابقات با حضور تیم
هایی از استان سیستان بلوچستان ،شهرستانهای استان کرمان و شهرستان
بم در دو بخش آزاد رینگی و آکرباتیک و هنرهای فردی برگزار شد.
وی افزود :در پایان مسابقات تیم های بم ،سیرجان و رفسنجان مقام اول
تا سوم و تیم استان سیستان و بلوچستان جام اخالق را از آن خود کرد.
گفتنی است این مسابقات در دو روز و در محل مجموعه ورزشی فجر بم
برگزار شد.

بخشی را خیران پرداخت می کنند.
وی با اشاره به اینکه  31بچه در سنین
بین  6تا  20سال در موسسه خیریه
آشیانه علی حضور دارند ،یادآور شد

 :استان کرمان چهار درصد جمعیت
کشور و 16درصد مراکز شبه خانواده ها
را به خود اختصاص داده که نشانگر نگاه
خیران به این موضوع است.

وی با بیان اینکه پذیرش های مراکز
شبه خانواده با تصمیم قضایی انجام می
شود ،خاطرنشان کرد :نگهداری فرزندان
در این مراکز از نظر علمی کار پسندیده
ای نیست و در این زمینه عقب هستیم
اما از حدود سه ماه قبل طرح جدیدی
دراین راستا در استان کرمان اجرایی
شده است.
موسسه خیریه آشیانه علی فعالیت خود
را از سال  1383آغاز کرده و به دنبال
آن است که در حوزه آموزش مربیان و
کودکان گام های بلندتری را در آینده
نزدیک بردارد.
اضافه می شود در این دیدار بر کمک
برای ساخت ساختمان این موسسه
نیز تاکید شد و استاندار کرمان در این
زمینه قول مساعد داد.

مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان
گفت :بعد از وقوع سیالب در استان
های مختلف کشور شرکت آبفار استان
کرمان تاکنون 6تانکرسیار آبرسانی به
استان های لرستان وخوزستان ارسال
کرده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار
استان کرمان ،مهندس علی رشیدی
درجمع خبرنگاران با اشاره به افزایش
حجم بارش ها در کشور و بروز سیالب
در برخی استان هاگفت :استان کرمان
استان معین خوزستان درجریان سیالب
های اخیر است وشرکت آبفار استان
کرمان نیز چون دیگر دستگاههای
اجرایی استان کرمان اقداماتی را در
خوزستان وعمدتا شهرستان حمیدیه
که امدادرسانی وبازسازی شهرستان
مذکوربرعهده کرمان است  ،انجام داده
است.
وی اظهارداشت :از ابتدای بروز سیل
در استان های مختلف کشور مرتبا
با مدیران شرکت های آب وفاضالب
روستایی آنان در ارتباط بوده وبرای
کمک های مختلف اعالم آمادگی کردیم.

وی از ارسال 4تانکر به استان لرستان
خبرداد وگفت :همچنین 2تانکر سیار
آبرسانی به خوزستان ارسال شده است
وامروز نیز تعدادی تانکرثابت آبرسانی به
خوزستان بارگیری می شود.
رشیدی تصریح کرد750 :کیلوگرم
پرکلرین برای سالم سازی آب و 1هزار
متر لوله نیز به خوزستان ارسال شده
است.
رئیس هیئت مدیره شرکت آبفار استان
کرمان با اشاره به حضور یک نماینده از
شرکت آبفار کرمان در حمیدیه گفت:
وی نماینده فنی و مدیریتی ما دراین
شهرستان است واز 2روز قبل نیز یک
خودروی شاسی بلند برای تردد در
سیالب به همراه اکیپ تعمیرات به
استان خوزستان فرستادیم.
وی تاکید کرد :همچنین با کمک
دوستان تعمیرات کرمان درشهرستان
حمیدیه یک دستگاه تصفیه آب را جهت
استفاده از آب شرب سالم به منظور
جلوگیری از مصرف آب معدنی فراهم
وهمچنین یک روز از حقوق تمام پرسنل
شرکت به همراه پاداش به سیل زدگان
این منطقه اختصاص یافت.
رشیدی بابیان اینکه منتظر اقدامات الزم
برای مشخص شدن وضعیت روستاهای
سیل زده دراین شهرستان هستیم
گفت :تا زمانی روستاها درمحاصره آب
باشند امکان بازسازی تاسیسات آبی ویا
تعمیرات درآنها نیست.
مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان
همچنین با اشاره به حضور سامانه بارشی
قوی از امروز دراستان کرمان گفت :با
حضور مدیران شرکت 3جلسه مدیریت
بحران برگزار شده تا در خصوص

کمک  ۳میلیارد ریالی موقوفات کرمان به
سیل زدگان خوزستان/اوقاف کرمان معین
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان:
اوقاف خوزستان شد

پیشگیری های الزم برنامه ریزی شود.
وی از حفر کانال ،ایجاد خاکریز ونیز
مصون سازی برخی منابع آبی استان
نظیر چشمه ها ومنابع آبی توسط
روسای شرکت های آبفار درسراسر
استان خبرداد وبیان کرد :امیدواریم
بارش ها کمترین خطر را برای استان
ونیز تاسیسات آبی داشته باشند.
رشیدی بیان داشت :همچنین برنامه
ریزی شده تا از توان پیمانکاران نیز برای
کمک استفاده شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی های
کوتاه مدت ودرازمدت دراین حوزه
گفت:دستگاههای آبرسان مجهز شد و
نیروهای شرکت برای هرگونه بروز سیل
وخسارت احتمالی درآماده باش هستند.
مدیرعامل شرکت آبفار کرمان تصریح
کرد :استان کرمان 5700روستا دارد
که 2800روستا باالی 20خانوار هستند
و800روستا همچنان بدون شبکه
آبرسانی است که بعضا با تانکر آبرسانی
می شوند.
وی اظهارداشت :در سال 97موفق شدیم
علی رغم تخصیص پایین اعتبارات که
حدود 35درصد بود 205روستای استان
را از نعمت آب شرب سالم برخوردارکنیم
که 174روستا در دهه فجر و 30روستا
در هفته دولت به نعمت آب شرب
دسترسی یافتند.
رشیدی خاطرنشان کرد :برای سال
 98در برنامه ریزی شرکت تامین آب
200روستای استان پیش بینی شده
است که منتظر تعیین اعتبار هستیم.
وی تصریح کرد :بارندگی استان کرمان
در سال زراعی گذشته تنها 56میلی متر
بوده وامسال تنها تا این لحظه 125میلی

متر بارندگی را شاهد بودیم.
وی اظهارامیدواری کرد  :با افزایش
بارندگی ها پایان دوره خشکسالی را در
استان شاهد وبه دوره ترسالی وارد شویم
که اگر چنین اتفاقی رخ دهد بسیاری از
مسائل آب استان برطرف می شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت آبفار استان
کرمان با بیان اینکه پراکنش باران به
شکلی است که قطعا تمام مشکالت ما
را برطرف نمی کند  ،گفت :خوشبختانه
بارش های امسال باعث جوشش چشمه
سارها درشهرستان های غربی استان
شده ولی درشمال وشمال غرب استان
همچنان با مشکل روبرو هستیم.
وی درپاسخ به سواالت خبرنگاران
درخصوص احتمال بروز سیالب و
خسارت به تاسیسات آبی اظهار داشت:
در صورت بروز سیالب به ویژه در جنوب
کرمان احتمال آسیب به تاسیسات آبی
600تا700روستای استان وجود دارد.
وی یکی از نگرانی های کارشناسان آبی
استان را قرار گرفتن منابع چاه تامین آب
را در حاشیه رودخانه ها ذکر کرد وبیان
داشت :از آنجایی که ناپایداری منابع آبی
در سال های اخیر باعث تغییر در مکان
حفر چاه برای منبع تامین آب روستاها
شده است ،اغلب منابع چاهی تامین آب
در دشت های آبرفتی و حاشیه رودخانه
واقع شده اند که در صورت بروز سیل
آسیب خواهند دید.
وی قیمت تمام شده آب در روستاهای
استان را 1200تومان برای هر مترمکعب
و قیمت فروش هر مترمکعب به
مشترکان روستایی را 250تا300تومان
ذکر کرد.

موسسه فرهنگی و هنری دیار شهسواران جنوب موفق به دریافت پروانه  ۵ساله فعالیت شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان با بیان اینکه کرمان معین خوزستان
در کمک رسانی به مردم سیل زده شده است،تصریح کرد :از محل در آمد
به گزارش روابط عمومی اداره کل جنوب کرمان است.
موقوفات این استان تا کنون بیش از  ۳میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی
فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان حسین اسحاقی بیان داشت :موسسات
به حساب اداره کل اوقاف استان خوزستان واریز شد.
موسسه فرهنگی و هنری دیار شهسواران فرهنگی و هنری به ارتقای سطح فرهنگ
حجت االسالم اسماعیل تدینی مدیر کل اوقاف و امور خیریه کرمان با اشاره
جنوب موفق به اخذ پروانه فعالیت پنج عمومی جامعه و باال بردن بینش عمومی
به رخداد سیل اخیر در خوزستان و حساسیت ساماندهی و کمک رسانی به
در حوزه های مختلف فرهنگی کمک
ساله شد.
مناطق سیل زده این استان گفت :اداره کل اوقاف کرمان به همراه ادارات اوقاف
حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد می کنندو از سویی می توانند به جریان
استانهای  ،تهران ،اصفهان  ،فارس  ،هرمزگان  ،بوشهر  ،البرز و خراسان رضوی
کمک های نقدی و غیرنقدی خیران ،نیکوکاران و واقفین را جمع آوری و به
اسالمی جنوب کرمان گفت:موسسه سازی فرهنگی و ایجاد زیر ساخت های
مناطق سیل زده خوزستان ارسال می کنند.
فرهنگی و هنری دیار شهسواران جنوب اجرایی در برگزاری برنامه های فرهنگی
وی افزود  :تا کنون مبلغ  ۳میلیارد ریال از محل در آمد موقوفات متصرفی و
به مدیر مسئولیتی آقای عبدالرضا و هنری بپردازند؛با صدور مجوز فعالیت
غیر متصرفی این استان به حساب اداره کل اوقاف استان خوزستان واریز شده
دانشور وزیری موفق به دریافت پروانه موسسه دیار شهسواران جنوب ،در
است  .حجت االسالم تدینی تصریح کرد  :یک هزار کیلوگرم برنج ارسالی
۵ساله فعالیت شد ؛حوزه فعالیت این واقع فعالیت های فرهنگی و هنری
از سوی اداره کل اوقاف استان به آشپرخانه سازمان اوقاف و امور خیریه در
موسسه در شهرستان کهنوج و شهرهای در شهرستان کهنوج شتاب بیشتری
آستان مقدس علی بن مهزیار اهواز ارسال شده و روزانه  ۱۰هزار وعده غذای
گرم تهیه ودر بین مناطق سیل زده خوزستان توزیع میشود .
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کرمان با بیان اینکه یک فروند هلیکوپتر هالل روحانی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان لرستان:
احمر توزیع غذا در مناطق محاصره در آب را به عهده دارد ،ادامه داد :در حال
حاضر بیشتر به غذاهای کنسروی نیاز است تا به روستاهای در محاصره سیل
رسانده شود  .این مسئول اقالم بهداشتی از جمله پوشک را از نیازهای کنونی
مردم سیل زده برشمرد و متذکر شد :با توجه به شدت گرمای هوا در استان ۱۲فروردین که با استاندار در مورد سیل استادندار به من گفت ارتباط ما قطع خیلی من نگران شدم و مقداری قرآن
خواندم و بعد دعا کردم.
است و احساس خطر می کنیم،
پلدختر صحبت کردیم،
خوزستان ،مردم به کلمنهای آب نیاز ضروری دارند

خواهند گرفت.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب
کرمان در پایان گفت :افرادی که عالقمند
هستند در فعالیت های فرهنگی و هنری
انجام فعالیت کنند میتوانند از طریق
ثبت موسسه به سامانه صدور مجوز
موسسات فرهنگی وهنری Maraakez.ir
اقدام کنند و برای کسب اطالعات بیشتر
به ادارات شهرستانی و اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی جنوب کرمان مراجعه
نمایند.

امسال هم مثل سال  ۵۷سالی پر نعمت و پر زحمتی بود
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته
-۱کنار گذاشتن عادل فردوسی پور از برنامه نود و حذف این برنامه
پرمخاطب و جایگزینی برنامه ای به مدیریت محمد حسین میثاقی
-۲تعویض همزمان سه فرماندار در جنوب کرمان خصوصا کناره
گیری امینی روش فرماندار باسابقه استان کرمان
-۳قرار دادن کلیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست
سازمان های تروریستی توسط آمریکا دقیقا یک روز قبل از سوم
شعبان زادروز حضرت امام حسین و روز پاسدار
-4درگیری لفظی غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان با پیرمرد
سیل زده و توهین به ایشان و دستور وزیر کشور به استاندار برای
دلجویی از وی
-5سالروز اعیاد شعبانیه خصوصا تولد حضرت امام حسین،حضرت
ابوالفضل،حضرت مهدی و برگزاری جشن و سرور در سراسر کشور
-۶برد نمایندگان ایران؛ پرسپولیس ،استقالل و ذوب آهن در
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در برابر تیم های عربی
-۷سقوط عمر البشیر ،رئيسجمهوری دیکتاتور سودان ،پس از ۳۰
سال توسط «عوض محمد بن عوف» وزیر دفاع این کشور و نقش
کلیدی یک زن در پیروزی آزادی خواهان
-۸باخت سه بر یک تیم تراکتور سازی در مقابل سپید رود رشت
و شایعه تبانی محسن فروزان به دلیل شرط بندی همسر وی برای
باخت تراکتور
-۹ادامه کمک رسانی به سیل زدگان شمال و غرب کشور و وقوع
سیالب خفیف در شرق و جنوبشرق کشور
-۱۰بسته شدن حساب کاربری و صفحات مربوط به سران سپاه
پاسداران انقالب اسالمی توسط اینستاگرام
-۱۱بیست و نهم فروردین روز جمهوری اسالمی،رژه نیروها و
سخنرانی ریاست جمهوری
-۱۲اظهارات سردار سعید قاسمی پیرامون حضور نیروهای سپاه
با لباس هالل احمر در جنگ بوسنی و تکذیب این مسأله از سوی
سپاه پاسداران

برگ زرینی دیگر در افتخارات اداره کل
منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان

کسب رتبه "عالی" اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری
جنوب کرمان در بین استان
های کشور در راستای اجرای
طرح مدیریت جامع حوزه های
آبخیز در سال 1397
به گزارش خبرنگار پیام
طبیعت جنوب کرمان ،اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری
جنوب کرمان در بین استان
های کشور موفق به کسب
رتبه عالی در راستای اجرای
طرح مدیریت جامع حوزه های
آبخیز در سال  1397شد.
الزم به ذکر است جناب آقای مهندس آقایی معاون محترم وزیر و
رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور در حضور معاونین
و مدیران ستادی سازمان و نیز مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری
سراسر کشور از دکتر کردستانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
جنوب کرمان و همکاران وی تقدیر نمودند .

نخستین محموله کمک های شرکت آبفا
استان کرمان به حمیدیه خوزستان ارسال
شد.

محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان کرمان گفت :به منظور امداد و کمک رسانی به سیل زدگان
،نخستین محموله کمک های این شرکت شامل  2500بسته  6تایی
آب آشامیدنی  1/5لیتری (مجموعاً  15000بطری) ،پمپ لجن کش
(کف کش)  2اینچ  3عدد ،پرکلرین  10بشکه  25کیلویی و لوله
و اتصاالت (آسان پایپ) جهت نصب انشعابات آب  15000متر  ،به
حمیدیه خوزستان ارسال شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان تصریح کرد :برای امداد
و آبرسانی سیار در مناطق سیل زده نیز آمادگی داریم که در صورت
اعالم نیاز نسبت به اعزام اکیپ حوادث  ،امداد رسانی و یا آبرسانی سیار
در مناطق سیل زده اقدام نماییم

با استعفای حجتی پس از امینی روش ؛
اصالح طلبان جیرفت و عنبرآباد رقبا را به
وحشت انداختند
پس از استعفای امینی روش فرماندار با سابقه جیرفت،این بار محمد
حجتی فرماندار منوجان استعفای خود را تقدیم فدایی نموده،طبق
گفته ها و شنیده ها هر دو استعفا یک عامل دارد و آن هم شرکت در
انتخابات مجلس آینده،با این اوصاف اصالح طلبان جیرفت و عنبرآباد
با چهار کاندید قدر یعنی دکتر اسالمی پناه،دکتر اعظمی،امینی روش
و حجتی در انتخابات شرکت کرده و گزینه نهایی از بین این لیست با
رقبا به رقابت خواهد پرداخت.

استعفای خانم اله توکلی تنها نماینده
جنوب در اتاق بازرگانی استان ؛ به دلیل
عدم نگاه حمایتی به جنوب
فخری اله توکلی تنها نماینده مردم جنوب کرمان در اتاق بازرگانی ،
صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان در راستای دفاع از حقوق فعالین
اقتصادی حوزه جنوب استان و عدم نگاه حمایتی هیات نمایندگان از
جنوب از اتاق بازرگانی کرمان کنار کشید
اهلل توکلی دلیل استعفای خود را
عدم شفافیت  ،عدم صداقت و عدم سالمت کاری بین اعضا هیات
نمایندگان عنوان کرده است

خودروهای شیشه دودی نقره داغ
می شوند

جانشین پلیس راهور️ :
طبق قانون اگر خودرو دارای شیشه دودی باشد و نتوان از فاصله
سه متری سرنشینان و داخل آن را رؤیت کرد ،مشمول اعمال قانون
پلیس و جریمه  ۵۰هزار تومانی خواهد شد.
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به بهانه اول اردیبهشت روز بزرگداشت استاد سخن؛

سعـدی شاعری دنیا دیده،آگـاه و کمـال گرا

فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی
به بهانة روز بزرگداشت استاد سخن«سعدی»
تقویم را برمی دارم و ورق می زنم ،برگ های
تقویم پر از مناسبت های ملی و بین المللی
است ،از جملة این مناسبت ها ،بزرگداشت افراد
مختلف است ،افرادی که نقش ماندگاری در تاریخ
و فرهنگ این مرز و بوم داشته اند و این امر باعث
شده تا نام و یادشان برای همیشه در تاریخ ایران،
جاودانه شود .شعرا از جملة این افرادند که دِین
زیادی در رشد و تعالی فرهنگ،هنر و تاریخ این
سرزمین داشته اند و ایران مزین به وجو ِد نامشان
است.
نخستین روز از دومین ما ِه سال به نام شاع ِر
بلندآوازه ،استاد سخن«:سعدی» مزین و مفتخر
است .سعدی در زمانه ای می-زیست که سرزمین
اوج رونق و آبادانی بود و
آبا و اجدادی اش در ِ
شکو ِه فرهنگ و تمدن اش هر روز چشمگیرتر،اما
آتش خشم و کینة مغوالن گرفتار
به یکباره در ِ
زبان گویای
آمد ،بنابراین درد مردم را چشیدهِ ،

مرد ِم زمانش شده و نمود آن را در آثارش با
مفاهیمی چون :عدل ،داد ،خردورزی ،مردم داری،
دین داری ،صلح و عشق بیان کرده است.
اگر دربارة تأثیر اندیشه و جایگاه سعدی در ادبیات،
بخواهیم دا ِد سخن دهیم در این مقال نمی گنجد
اما به نکاتی اشاره می کنیم که شهرت و جایگاه
چشمگیر سعدی در ادبیات ،مرهون آن هاست:
بنایِ شعر فارسی بر اشعار پنج شاعر ( فردوسی،
موالنا ،سعدی ،حافظ و نظامی) استوار است .دو
تن از ایشان ( فردوسی و سعدی) در یک ویژگی
مشترک بودند و آن حفظ و حراست و احیای
زبان فارسی بوده است“ .در زمانی که بسیاری از
نویسندگان آثار خود را به زبان عربی می-نوشتند
بیان معانی پیچیده
و شعرا و نویسندگان دنبال ِ
و متکلف بودند و زبان فارسی با خطر سقوط و
اضمحالل روبرو بود ،سعدی توانست با زبانی نرم
 ،ساده و روان این قید و بندها را در هم نوردد و
شعر فارسی را همانطور که پیشتر فردوسی ،زنده
کمال زیبایی و لطافت لفظ
کرده بود ،دوباره به
ِ
و معنا برساند و سادگی و روانی زبان استادان
پیشین را در این عصر زنده کند ”.
سعدی ،شاعری دنیادیده ،آگاه ،کمال گرا و با
حاصل همة سفرها و تجربه هایش
تجربه است .او
ِ
صالح
را در سخن و کالمش برای بهره مندی و
ِ
کار مردم ،به خدمت گرفت تا آن ها با پند گرفتن
شوند.زبان
از تجارب او ،در مسیر درست ،هدایت
ِ
سعدی در پند و اندرز آن قدر ساده ،شیوا و فصیح
است که با همین زبان همواره در جهت راهنمایی
انسان ها و هدایت و سعادت بشر ،کلمات و واژگان
را به رشتة سخن کشیده و با لحنی لطیف خواننده
را مجذوب جادوی کلماتش کرده .سعدی حتی در
ادبیات معاصر هم تأثیرگذاری داشته ،با وجود آن
که تغییرات زیادی در قالب های شعری رخ داده
اما کالم بسیاری از شاعران و نویسدگان وامدار
کالم و سخن اوست.

نکتة درخشان دیگر دربارة سعدی“ :شعر سعدی به
سهل و ممتنع معروف است ،یعنی در ظاهر ساده
و در ژرف ساخت ،هنری است به همین دلیل
بهترین شاهد مثال های بدیعی و بیان را می توان
در کالم و سخن سعدی جستجو کرد .نکتة مهم
دربارة نقش و جایگاه سعدی ،غزل گویی اوست.
وقتی از غزل سخن می گوییم غزل او به ذهن
متبادر می شود در واقع غزل سعدی معیار غزل
فارسی است و غزل های پس و پیش از او ،با غزل
وی سنجیده می شود .در واقع سعدی عالوه بر آن
صاحب سبک بوده رهبر یک جریان شعری
که
ِ
(غزل) نیز بوده .باید دقت داشت که توجهی که
در دوران حاضر به غزلیات حافظ و موالنا شده در
سابق به این شدت نبوده و سعدی فرمانروای بی
مناز ِع غزل فارسی محسوب می شد”.

نمونه ای از غزل سعدی:
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم
به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم
به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم
به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم
نظر به سوی تو دارم غالم روی تو باشم
به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم
ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم
حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم
جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم
می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان
مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم
هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن
وگر خالف کنم،سعدیا ،به سوی تو باشم
نقش سعدی در ادبیات باید
باری ،گذشته از
ِ
یادآور شویم که مهمترین دغدغة او انسان،

کمال انسانی است ،این موارد را می
انسانیت و
ِ
انسان
توان به روشنی در آثارش یافت .سعدی یک
ِ
اجتماعی است و در آثارش به اخالق فردی،
ِ
تربیت
اجتماعی ،عدل ،داد ،شیوة حکومت داری،
فرزند ،آداب صحبت و تدبیر و رای ،دا ِد سخن
داده است .او ُمصلحی اجتماعی است و پیام آور
صلح و انسانیت .تبلور این مطالب را در دو شاهکار
بی بدیل ادبیات فارسی ( بوستان و گلستان) می
بینیم .سعدی ،سفرهای بسیاری کرده و با مردم
و فرهنگ های گوناگونی آشنا شده و از نتایج و
تجربه های آن سفرها ،به گفتة خودش ارمغانی
برای مردم آورده .چنان که در سبب تألیف
بوستان می گوید:
در اقصای عالم بگشتم بسی
به سر بردم ایام با هر کسی
تمتع به هر گوشهای یافتم
ز هر خرمنی خوشهای یافتم
دریغ آمدم زآنهمه بوستان
تهی دست رفتن سوی دوستان
به دل گفتم از مصر قند آورم
بر دوستان ارمغانی برم
مرا گر تهی بود از آن قند ،دست
سخن های شیرین تر از قند هست
نه قندی که مردم به صورت خورند
که ارباب معنی به کاغذ برند
بی شک «بوستان» هنرمندانه ترین مثنویِ
اخالقی در ادبیات فارسی است .سعدی در این
اثر با بیانی شیرین و شیوا هم برای مردم عادی
و هم به استادانه ترین و اعجاب انگیزترین وجهی
اهل معنی ،هنرنمایی کرده ”.بوستان سراسر
برای ِ
عرفان ،اخالق ،حکمت ،موعظه و دستور زندگی
است با عباراتی ساده ،روان و رسا”.
گلستان نیز یکی از نمونه های پربار نث ِر فارسی
است ،چنانکه خود می گوید « :گفتم برای ن ُز َهت

سحت خاطر حاضران کتاب
ناظران و ُف َ
گلستانی تصنیف توانم کرد که با ِد خزان را
دست تَطاول نباشد ».این اث ِر بی
بر ورق او
َ
بدیل بر اساس تجربه ها  ،مشاهده  ،معاشرت
و گفتگوهای ناشی از سفرهای او ،دیدار با
افراد مختلف و دیدن مکان های گوناگون
همراه با تحصیالت فراوانش نگاشته شده.
کالم سعدی در این اثر نیز شامل :اخالق،
پند و اندرز ،تأثیر تربیت ،شیوة حکومت داری،
عشق و قناعت است .درگلستان حکایاتی را ذکر
نتایج اخالقی ،تربیتی و تعلیمی
می کند که
ِ
زندگی
بهبود
برای
را
حکایات
و
حوادث
دارد .او
ِ
انسان بیان می کند .آرمان و هدف اش هدایت و
رستگاری انسان است .وی شاعری کمال گراست
و با سخنش آدمی را تا رساندن به قله های رفیع
انسانیت و دست یافتن به کمال ،هدایت می کند.
بنابراین سعدی در آثار خود سعی کرده همواره
چهره ای اخالقی ،عاطفی و زیبا از انسان به
نمایش بگذارد و در تحقق این آرمانش بنی آدم
را اعضای یک پیکر و از یک گوهر می داند ،او نه
تنها به خود ،بلکه به همة انسان ها می اندیشد
و انسان و آزادی در دیدگاه وی بسیار اهمیت
بیان صفاتِ زیبایِ انسانی ،رذایل
دارد ،او در کنار ِ
اخالقی را نیز بیان می کند .انسان مطرح در آثار
سعدی ،انسانی ایرانی نیست بلکه مطلق انسان
اعتدال اجتماعی در همة
مد نظر-است .او دنبال
ِ
جهان است و آرامش همة انسان ها را می خواهد،
سعدی انسانیت انسان ها را منوط به درک آن
ها از یکدیگر می داند و انسان ها را به صراحت
به همدردی و هم بستگی فرامی خواند و متذکر
می شود هر کس از در ِد دیگران دردمند نشود،
شایستة نا ِم آدمی نیست:
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

او معتقد است درد و رنج ،زمانی درمان می یابد
که مرهمی چون همدردی با آن همراه گردد و به
واسطة درک و معرفت است که انسان ها به درد و
رنج آگاهی می یابند:
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نباشد قرار
سعدی باطن انسان را شریف و ارجمند می داند
«تن آدمی شریف است به جان آدمیت» و از
دیدگاه او آنچه موجب تصفیة درونی انسان می
اخالق نیکو ،عقل و ادب است ،پس همین
شود
ِ
عناصر گوهرین است که انسان را به مقام واقعی
خود نزد خداوند می رساند« .رسد آدمی به جایی
بنگر تا چه حد است
که به جز خدا نبیند
مکان آدمیت»  .این موارد ما را وادار به تحسین
این شاع ِر بزرگ می کند که چطور به امور مربوط
به انسان ها اهمیت می دهد و روابط بین انسان
فضایل اخالقی را مهم می شمارد و
ها و اخالق و
ِ
همه را دعوت به همزیستی مسالمت آمیز همراه
با آرامش می کند.
باری سخن دربارة سعدی ،سِ حر کالم و سخنش
و ره آوردهای تعلیمی  ،تربیتی  ،آموزه های
اخالقی ،انسانی و حکمی او بسیار است .اما برای
پاسداشت نام و کالم سعدی در چنین روزی ،به
همین کوتاه سخن ،بسنده می کنیم و یادآور می
شاعران بزرگ فارسی زبان
شویم :سعدی و دیگر
ِ
از جهت اندیشه ،فرهنگ و هنر متعلق به بشریت
ِ
جهت زبانی متعلق به فارسی زبانان.
اند و از

در پی جا به جایی مهم ترین نماینده سیاسی دولت در جنوب کرمان ؛

بایدها و نبایدهای فرماندار جوان جیرفت

شهرستان جیرفت که روزگاری هفت گنج جنوب
استان کرمان را در دامان پرمهر خود پرورش داده
و با نام بزرگ سبزواران خوانده می شد قدمتی به
درازای تاریخ دارد که سابقه وجود تمدن هفت
هزار ساله گواهی بر این مدعاست،واضح و مبرهن
است که از دوره ارت تا عهد دقیانوس و دوره
ایران باستان و عصر اسالمی تا به امروز نام های
شهیر و گمنام بزرگ و کوچک بی شماری بر
مسند اداره آن تکیه زده اند،اما آنچه برجای مانده
است این کهن زادبوم بزرگ یعنی جیرفت است.
بی گمان جناب آقای عطاپور وزیری سرزمینی
که زعامت و اداره آن به شما سپرده شده مهد

پرورش برترین و بهترین نیروها و منابع انسانی
کشور است که اصالت و نجابت و منش و
تحصیالت و تجربه و دانش و تخصص آنها منشاء
خیر و اثر در اقصی نقاط ایران اسالمی است
،ویژگی های منحصر به فرد این شهرستان لقب
هند کوچک را به آن بخشیده و از دید نگارنده
اعطای لقب ایران کوچک یا سرزمین هفت اقلیم
به دلیل وجود طوایف و اقلیم های گوناگون به
این منطقه سخن گزافی نیست،
لذا از جنابعالی انتظار میرود آماده مواجه شدن و
ارائه خدمت به مردمی باشید که در عین منطقی
بودن از روحیه مطالبه گری باالیی برخوردارند،از

جامعه نخبگان و تحصیلکردگان گرفته تا
محرومان و زجر کشیدگان  ،کشاورزان  ،کارگران
 ،عشایر و روستاییان به حداقل حقوق خود آشنا
بوده و در مقابل کوچکترین سهل انگاری سر
سوزنی اغماض نخواهند کرد ،اما اگر یار و همراه
آنان باشید آنی و کمتر از آنی پنجه قدرتمند
پشتیبانی و حمایت از خادم خود را سست
نمیکنند و همانند کوه پشت و حامی شمایند.
پس در گام اول و دوم و سوم و ...با مردم  ،همراه
مردم و یاور مردم باشید تا بتوانید با طیب خاطر و
عزمی راسخ برنامه ها و سیاست های نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران را در حوزه خدمت خود

توسط شركت توزيع برق شمال استان كرمان صورت گرفت:

ترميم شبكه توزيع برق روستاي جهر در بخش شهداد پس از خسارت سيل

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال
استان كرمان به نقل از سيد محمد جواد جهادي ،مدير توزيع
برق كرمان از ساعتهاي اوليه با اطالع از وقوع سيل در مناطق
گلباف و شهداد و تخريب شبكههاي برق ،بالفاصله گروههاي
كاري اين شركت با تجهيزات كامل به مناطق سيلزده ،اعزام
و اقدامات الزم جهت رفع خاموشيها صورت گرفت .
سيد محمد جهادي در بازديد ميداني فرماندار كرمان از
روستاي سيل زده جهر گفت :پس از آغاز بارندگي در منطقه
شهداد و تشكيل ستاد بحران در اين زمينه مشخص شد كه به
علت آبگرفتگي روستاي پشوئيه  ،علي آباد و جهر و جاري
شدن سيالب به سمت شهداد  ،شبكههاي برق تعدادي از
روستاهاي اين منطقه تخريب و ساكنان منطقه از برق محروم
شدند.
جهادي   تصريح كرد :گروههاي كاري بالفاصله پس از وقوع
سيالب به منطقه اعزام و عمليات بازسازي شبكههاي برق آغاز
شد و نخستين تخريب شبكه در  35كيلومتري بخش شهداد
در روستاي جهر مشاهده شد كه به علت تخريب جاده  امكان

عبور و مرور به منطقه ميسر نبود.
وي گفت :پس از برقراري مجدد ارتباط جادهاي ،گروههاي
كاري به دو گروه اصلي تقسيم و كار بازسازي و اصالح
شبكههاي برق تخريب شده ادامه پيدا كرد و وسعت تخريب
شبكههاي برق نيز به دليل حجم و شدت سيالب پنج كيلومتر
برآورد شد.
جهادي  اظهار داشت :با وجود نامطلوب بودن منطقه و بُعد
مسافت با همكاري و تالش گروه هاي  كاري از شهر كرمان
و بخشهاي گلباف ،شهداد و ماهان   به همراه سه دستگاه
جرثقيل ،همكاري پيمانكاران و اهالي  ،روستا مجددا ً برقدار
و تمام اكيپهاي اعزامي در حال فعاليت و رفع نواقص خطوط
فشار ضعيف در منطقه هستند .وي گفت :در بازديد ميداني
مدير توزيع برق كرمان و همكاران معاونت بهره برداري از
محل حادثه ميزان خسارت وارده به شبكه توزيع و تجهيزات
و تاسيسات برق قريب يك ميليارد تومان برآورد شده است.
وي يادآورشد :در سيل اخير بخش شهداد يك دستگاه
پست تراسفورماتور  25كاوا و تعداد 20اصله پايه سيماني

به دليل شكستگي پايه ها به طوركامل تخريب شده و صدمات
جدي به خطوط و تاسيسات موجود وارد شده  است .
گفتني است شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان
در راستاي كمك رساني به مناطق سیلزده جنوب كشور  
و ترميم شبكه برق رساني نسبت به ارسال تجهيزات فني به
اين مناطق اقدام كرد  .با توجه به اينكه استان كرمان به عنوان
معين شهرستان حميديه در استان خوزستان انتخاب شده است   ،
يك محموله شامل 500دستگاه چراغ الك پشتي 400وات
 ،به منظور ترميم شبكه روشنايي معابر شهرستان حميديه  به
مناطق ارسال شده است.

جاری نمایید.
به فرموده موالی متقیان آن قدر با کیاست و
سیاست باشید که راهزنان سیاسی و سیاست
بازان و باج خوران و فرصت طلبان فکر ورود
به حریم مدیریت شما را در مخیله خویش راه
ندهند،مبادا شأن و منزلت خویش را تنزل داده و
نردبانی برای باال رفتن سیاست بازان و چاپلوسان
بی ارزش و فرومایه شوید.
مشورت دلسوزان و افراد امتحان پس داده و
امین و مورد اعتماد مردم را سرلوحه کار خود
قرار دهید،
اما در اخذ تصمیمات قاطع و سخت گیر باشید

که این مهم رمز موفقیت شما خواهد بود ،با مردم
کوچه و بازار و شهر و روستا آنقدر خوشرو و
مهربان باشید که جز لبخند پرمهر و صادقانه شما
که ناشی از کار و تالش و خدمت خالصانه است را
نبینند و به مصداق دوصد گفته چون نیم کردار
نیست عمل گرا بودنتان باور مردم را به شما را
تقویت میکند.
در پایان شایان ذکر است جیرفت سرافراز تصدی
کرسی فرمانداری خود توسط یک جوان برومند
از هفت گنج جنوب را ارج نهاده و به فال نیک
میگیرد .امید است امید مردم را نا امید نسازید .

جناب آقای ابـوذر عطـاپـور وزیـری

سرپرست محترم فرمانداری شهرستان جیرفت

انتصاب شايسته جنابعالي به عنوان فرماندار شهرستان جیرفت را تبريك عرض نموده
و باور داریم که بی گمان حضور شما در اين مسئوليت به عنوان خادمی صديق و
واليتمدار با كوله بار گراني از تجربه در فرمانداری های کهنوج و رودبار جنوب نويد
بخش تحولی عظیم در این شهرستان کلیدی خواهد بود بود  ،بی گمان اين انتصاب كه
قطعاً نشأت گرفته از توانمنديهاي علمي و مديريتي و كارنامه درخشان حضرتعالي در
خدمت رساني بوده را به شما تبريك و تهنيت عرض نموده و از خداوند متعال توفيق
روز افزونتان را در تمامي مراحل زندگي مسئلت داريم .

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز

چاپخانه  ،صحافی و تبلیغات مهدوی گراف

بیش از  500مدل متنوع کارت عروسی  ،اوراق اداری  ،کارت ویزیت  ،تبلیغات ،
رقعه ترحیم  ،صحافی و طالکوب و...

جیرفت  ،چهارراه دهخدا  ،خ ولیعصر شرقی مدیر مسئول  :آذر سادات حسینی تلفکس 09178472874 * 034 - 43213718 :

چون شنید آوای ساز ارغنون گفت صدقنا الیه راجعون
دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی کمالی و دکتر فرخ رو شهابی
کرمان ،بلوار22بهمن ،ک ش  ، 2پ2
           
گمان انسان های نیکو خصال با ترک دنیا فقط از چشم های
بی
دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی :تلفن 09131413705 :
روشنفکری
ظاهر پنهانند ولی در قلب های مردم زنده اند و احساس میشوند.
محیا احمدی
گستره توزیع  :استان کرمان
صاحب امتیاز:
گرافیست و صفحه آرا :
ارتباط با مدیرمسئول :
بدینوسیله درگذشت مرد اخالق و نجابت مرحوم حاج محمد
نظر احمدی تنگانی
آذر سادات حسینی
 ehsan.ahmadi389@gmail.comمروجی فرد را محضر خانواده ایشان باالخص فرزند آن مرحوم،
مدیر مسئول و سردبیر:

09178472874
احسان احمدی تنگانی
لیتوگرافی و چاپ :
شورای سیاست گذاری  :دکتر
فردوس حاجیان  ،دکتر امیر کاووس طاها32456753
خیابان بهمنیار حدفاصل کوچه  18و 20
باال زاده ،دکتر عنایت اهلل رئیسی ،
دکتر عبدالرضا دانشی  ،دکتر یحیی آدرس دفتر مرکزی نشریه :
دوهفته نامه فرهنگی  -اجتماعی

با تالش های شبانه
روزی دهیار؛

توسعه پایدار روستایی بر مشارکت
روستائیان استوار بوده و مدیریت به صورت
متمرکز و دولتی با توجه به پراکنش
گسترده و تفاوتهای مختلف و فاحش در
ایران دارای توجیه نبوده و از گذشته تا
کنون موفقیتی نداشته است .لذا ایجاد و
فعالیت مدیریت های محلی در روستاها
ضرورت داشته و از برکات دولت اصالحات
احیای شوراها اسالمی شهر و روستا ،این
اصل فراموش شده قانون اساسی است که
نزدیک به بیست سال است مدیریت محلی
نوین روستایی یعنی دهیاریها تحت نظارت

سال چهارم
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دوشنبه  ۲اردیبهشت ۱۳۹۸

 ۲۲آوریل ۲۰۱۹

در کانال تلگرام ما را دنبال کنید :

telegram.me/rooshanfekrii

پیامک 09391413705 :
 ۱۶شعبان ۱۴۴۰

مهندس مسلم مروجی فرد مدیر کل محترم صمت
جنوب کرمان تسلیت گفته و از حضرت دوست برایشان آرامش
ابدی مسالت داریم.

مهندس رضا نادری -شرکت دهکهان مرمر

قیمت  1000 :تومان

4

عـدم توسعه از دردسـک رخـت بربست
مستقیم مردمی نمایندگان اهالی
روستا (شوراهای اسالمی) و کنترل
و سیاستگزاری دولت(بخشداریها و
فرمانداریها) در روستاهای کشور
ایفای نقش مدیریتی می نمایند
لذا با عملکرد شایسته دهیاریها
می توان در جهت توسعه پایدار
روستایی گام برداشت و آبادانی
روستاها به عملکرد این نهاد
بستگی دارد.
بخش جبالبارز شمالی شهرستان
جیرفت دارای بیش از  ۴۰دهیاری
کوچک و بزرگ است که برخی از
این دهیاری ها به دالیل موقعیت
جغرافیایی و قرار گرفتن در حاشیه
جاده بین المللی مرکز کشور به
هرمزگان میتوانند برای اهالی جذب
سرمایه و گردشگر نمایند،روستای دردسک
در حدفاصل مرکز بخش جبالبارز و روستای
سقدر جزو این روستاهاست که بواسطه
آب و هوای معتدل انواع و اقسام درختان
سردسیری و معتدل را در خود پرورش داده
و جزو یکی از روستاهای دارای رکورد در
زمینه پرورش نیروی انسانی مستعد و نخبه
در سطح شهرستان است،بر همین اساس
و برای بررسی پتانسیل های این روستا و
خدمات انجام گرفته در دولت تدبیر و امید
خدمت دهیار این منطقه آقای

حسین سعیدی نژاد(اکبر)

از فرهنگیان خوش نام،خالق و بسیار
فعال این بخش در خود این روستا
رسیدیم تا از زبان ایشان در جریان
کارهای انجام شده قرار بگیریم،لذا آنچه

که در ادامه می آید بخشی از خدمات این
دهیاری در دولت دکتر روحانی است:
******
-۱ساخت و تکمیل غسالخانه با امکانات و
تجهیزات کافی
-۲ساخت  ۱۵۰متر سایبان فلزی در بهشت
زهرا جهت رفاه و آسایش اهالی و مراجعان
به بهشت زهرا
-۳ساماندهی،تفکیک و بهسازی بهشت
زهرا
-۴همکاری با هیأت امناء مسجد امام
حسین (ع) در جهت تکمیل و تجهیز
فضاهای مسجد
-۵برپایی مراسمات ملی و مذهبی در
مناسبت های مختلف با حضور اهالی
،مهمانان و مسؤالن محلی
-۶خرید و به کارگیری بالغ بر ۴۰۰۰

متر لوله پلی اتیلن جهت آب شرب و آب
کشاورزی روستا که در دوران خشکسالی
کمک شایانی به منطقه نمود
-۷مرمت و الیروبی کانال های آب کشاورزی
روستا به صورت مدوام و هر ساله
-۸نصب روشنایی معابر در سطح تمامی
خیابان ها،معابر و کوچه های روستا
-۹نصب پایه چراغ های الوان با رنگ های
متنوع از ابتدای ورودی روستا جهت زیبایی
و چشم انداز روستا به تعداد  ۸۰عدد
-۱۰نصب تابلوی ورودی روستا و نصب
پارچه نوشته ها برای ایام و مناسبت های
مختلف
-۱۱نصب سه عدد پایه پرچم در ورودی
روستا و برافراشتن پرچم مقدس کشورمان
-۱۲زیرسازی و آسفالت جاده ورودی روستا
به طول  ۲کیلومتر که از شریان اصلی

کرمان به جیرفت منشعب میگردد
-۱۳ایجاد و ساخت یک دهانه پل بر روی
رودخانه حاشیه روستا
-۱۴نام گذاری و نصب تابلو برای تمامی
خیابان ها ،کوچه ها و معابر روستا
-۱۵ساخت و نصب تابلو با تمثال مبارک
بنیان گذار نظام و رهبر معظم انقالب
اسالمی در ورودی روستا
-۱۶خرید یکدستگاه وانت زامیاد جهت
حمل زباله و نخاله های ساختمانی از سطح
روستا
-۱۷خرید سطل های بزرگ نگهداری و
جمع آوری زباله و قرار دادن آنها در سطح
روستا
-۱۸جمع آوری و حمل زباله از سطح روستا
به صورت دائم و پیوسته
-۱۹تنظیف خیابان ها،کوچه ها و معابر
روستا به صورت منظم و هفتگی
-۲۰جدول کشی و رنگ آمیزی جداول
تمامی خیابان های روستا
-۲۱بتن ریزی  ۴۰۰متر کانال های عمیق
طرفین آسفالت ورودی روستا
-۲۲جابه جایی و اجرای دیوار با مصالح
سنگ و سیمان به طول  ۸۰۰متر از ابتدای
روستا تا مرکز
-۲۳طراحی و اجرای طرح هادی با همکاری
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
-۲۴ترغیب و تشویق اهالی روستا برای
مهاجرت معکوس از شهر به روستا و فراهم
آوردن بستری برای تحقق این امر و متعاقب
آن صدور ده ها پروانه ساخت
-۲۵پیگیری و همکاری با سازمان صدا و
سیما جهت جابه جایی،نصب و راه اندازی

دکل گیرنده دیجیتال که هم
اکنون بیش از  ۳۰شبکه تلویزیونی در
روستا قابل دریافت است
-۲۶شرکت در جلسات اداری بخش و
شهرستان و پیگیری امور روستا در ابعاد
مختلف از طریق ادارات مربوطه
***
در پایان آقای سعیدی نژاد دهیار
روستا ضمن تشکر از همکاری اعضای
شورای اسالمی روستا ،از فرماندار سابق
دولت تدبیر امید در شهرستان جیرفت آقای
امینی روش و بخشداران اسبق و سابق بخش
جبالبارز آقایان مهندس شهابی،مهندس
شهریاری و بخشدار فعلی آقای مهندس
محسن قاسمی نژاد،مسؤالن ادارات بخش
و شهرستان،مسؤل فنی محترم دهیاری
ها جناب آقای مهندس بیدشکی،ذیحساب
محترم دهیاری ها جناب آقای اسحاقی
کمال تشکر و امتنان را نمود و ضمن عرض
تبریک محضر فرماندار جدید جیرفت از
جناب عطاپور درخواست نمود که نگاهی
ویژه به روستای فوق داشته باشد.

