
              دوهفته نامه فرهنگی   - اجتماعی   سال چهارم       شماره ۵۷        1۹ فروردین  1۳۹۸                          ۸ آوریل ۲01۹             ۲ شعبان 1۴۴0                                       قیمت :   1000    تومان             

یادداشت  مدیر مسئول روشنفکـری

2

1

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

آگهی مزایده حضوری 
فروش ماشین آالت شهرداری 

جبالبارز
3

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته
2

سنگ تمـام دانشـگاه 
علـوم پزشکی جیـرفت 

در ایام نـوروز

عــروس کـشان
 یا شهـروند ُکشان

1

3

زلزله سیاسی در جنوب کرمان؛

خداحافظی باسابقه ترین 
فرماندار استان با وزارت کشور

بیایید در نود و هشت تمرین اخالق و انسانیت کنیم
اشرف  عنوان  به  و  کرده  متمایز  آنها  از  را  ما  که  حیوانات  سایر  با  انسان  تفاوت 

و  اخالق  به  پایبندی  می شناسند  مخلوقات 
خویش  همنوع  قبال  در  مسولیت  احساس 
است، و اگر رفتار ما بر اساس سرشت پاک 
شعر  این  بایست  می  بود،همگان  می  بشر 
حضرت سعدی را که می فرماید »بنی آدم 
خویش  راه  چراغ  را  پیکرند«  یک  اعضای 
ها  اخالقی  بد  شاهد  هرگز  و  می دادند  قرار 
این زمانه هستیم  ناهنجاری هایی که در  و 

نمی بودیم.
امسال گرچه با سیل،ویرانی و خشم طبیعت 
آغاز گردید،اما سیل شیراز و رفتار مردم این 
شهر با مسافران و آسیب دیدگان این حادثه 

آن قدر دارای زیبایی های منحصر به فرد بود که برای دمی لبخند را بر لب ایرانیان 
نشاند،آری رفتار مردم خونگرم شیراز را هرگز نمی شود با رفتار پایتخت نشینان در 
برف چند سال قبل تهران که کرایه تاکسی ها از فرودگاه تا نقاطی در شهر به ۵۰۰ 
هزار تا یک میلیون تومان رسید مقایسه کرد و این بزرگواری شیرازی ها که درب 
خانه و قلب خویش را برای هموطنان خود گشودند همان تبلور خصائل نیکوی 
انسانی است و اگر ما بتوانیم بر این بعد مثبت وجودی خویش تکیه کنیم بی گمان 

از همه مشکالت فراروی خویش خواهیم گذشت.
و...که  سیل،زلزله،طوفان،تصادف  همچون  ناگوار  حوادث  و  طبیعی  بالیای  از 
انصاف  و  اخالق  از  دوری  ایران  جامعه  امروز  مشکل  و  درد  بزرگترین  بگذریم 
است که آثار منفی آن را در جای جای کشور و زندگی مان شاهدیم.بدون شک 
قتل،کالهبرداری،طالق،تجاوز و در رأس آن مشکالت عدیده اقتصادی غیر از تحریم 
ها و برخی سیاست گذاری های غلط و ناکارآمدی برخی نهادهای متولی، ریشه 
اصلی آن در مغفول واقع شدن اخالق و انسانیت در نزد مردم است که به راحتی به 
احتکار هر چیزی ولو دارو یا پوشک نوزاد روی می آورند، در این وانفسا هیچ کس 
به حق خود قانع نبوده و با خرید و انبار سکه،طال،ارز و...راه نفس کشیدن را بر آنها 
که می خواهند سالم و بر اساس اصول انسانیت زندگی کنند سد می کنند،آری آن 
پیرمرد بازاری به ظاهر متدین که به رغم داشتن صدها میلیارد سرمایه،مایحتاج 
مردم را احتکار میکند در مقام آدمیت از سگ های امداد گر که برای نجات جانی، 

جان خود را به خطر می ا ندازند کمتر است.
از آنجا که دیر یا زود همه ما رخت سفر به جهان باقی بر می بندیم و باید در محضر 
دادگاه عدل الهی پاسخگو باشیم،بیائیم امسال را سال آغاز تمرین و مشق خوب 
بودن و انسان بودن خویش قرار داده و قبل از آن که فرصت به اتمام برسد مقام 

انسانیت خویش را پاس بداریم . 
  احسان احمدی

یک بزرگتر از چهار؛   نماد 
منابع طبیعی جنوب کرمان 

شد

2

آمادگی واحدهای 
تولیدی برای 

کمک به استان 
 های آسیب دیده 

از سیل

افزایش ورود و 
اقامت گردشگران 
نوروزی در استان 

کرمان

با مدیریت دکتر مکارم؛

گزارش روشنفکری از خطرات ایجاد شده توسط مشایعت کنندگان کاروان های عروسی؛
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اصوال در آستانه سال نو و تعطیالت نوروز انضباط 
 ، ها  به جایی  جا  دلیل حجم  به  سازمانی  و  اداری 
و  اخالل  دچار  کارمندان  مرخصی  و  ها  مسافرت 
و  مدیران  که  میطلبد  و  شود  می  ریختگی  هم  به 
پرسنل در بخش های خدمت رسان خصوصا حوزه 
بهداشت و درمان صبوری و تالش بیشتری از خود 
نیازمند  افراد  و  مردم  نکرده  خدای  تا  دهند  نشان 

خدمت احساس کمبود یا ناراحتی نکنند.
اخیر  دهه  چند  سالهای  همه  با  امسال  نوروز  اما 
در کشور  ها  بارش  دلیل شدت  به  و  بود  متفاوت 
هموطنان  طبیعی،  های  ناهنجاری  و  سیل  ایجاد  و 
خسارت  و  آسیب  دچار  ایران  کنار  گوشه  در  ما 
اداری  مجموعه  تدابیر  با  خوشبختانه  که  شدند 
استان و همچنین ادارات کل جنوب استان در این 
از  نبودیم،یکی  ناگوار  منطقه شاهد وقوع حوادث 
از  که  حوزه  این  در  فعال  و  آماده  های  دستگاه 
ابتدای تعطیالت تا پایان آن به نحو احسن به ارائه 
رسان  خدمت  مراکز  بر  مستمر  نظارت  و  خدمت 
اهتمام جدی داشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

به مدد مدیریت جهادی  بود که  یا جنوب کرمان 
و ایده ال دکتر مکارم شاهد کوچکترین خللی در 
مجموع هفت شهرستان و محورهای تحت پوشش 

نبودیم،
ذکر  به  تنها  وار  فهرست  و  گذرا  صورت  به  لذا 
خواهیم  حوزه  این  در  شده  انجام  اقدامات  برخی 

پرداخت:
برای  الزم  های  توصیه  و  تمهیدات  1-ایجاد 
جلوگیری  و  سوری  چهارشنبه  آئین  برگزاری 
در  خوشبختانه  که  احتمالی  خطرات  وقوع  از 
یک  با  تنها  و  نداشتیم  تلفاتی  دانشگاه  این  حوزه 
آسیب  درصدی   ۸۰ کاهش  جزئی  مصدومیت 

انسانی نسبت به سال گذشته ثبت گردید.
مراکز  تمامی  در  سین  هفت  سفره  ۲-چیدمان 
نوروز  پاسداشت  برای  درمانی  و  ستادی،بهداشتی 
محیط  و  همکاران  بین  در  نشاط  ایجاد  و  باستانی 

کار
ورودی  تمامی  در  امدادی  های  اکیپ  ۳-استقرار 

های شهرها و شریان های اصلی منطقه

۴-بازدید روسای شبکه و مراکز بهداشت شهرستان 
استحفاظی  حوزه  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  از  ها 

خویش و بررسی و رفع نواقص احتمالی
محیط  بهداشت  بازرسان  و  مدیران  ۵-بازدید 
توزیع  و  تهیه  مراکز  از  گانه  هفت  های  شهرستان 
مواد غذایی و آشامیدنی و کشف و معدوم سازی 

مواد غذایی فاسد
دانشگاه  بازرسی  مدیر  مستمر  و  دائم  ۶-بازدید 
آقای خوشکام و کارشناسان این مدیریت از مراکز 

اداری،بهداشتی و درمانی منطقه
درمان  معاون  مقدم  ساالری  علی  دکتر  ۷-بازدید 
دانشگاه از مراکز درمانی منطقه خصوصا بیمارستان 
روزی  شبانه  جیرفت،اورژانس  کاشانی  ایت اهلل 
عنبرآباد ،اورژانس و بیمارستان امام خمینی و سایر 

مراکز درمانی حوزه
۸-بازدید دکتر امیر پور معاون غذا و دارو دانشگاه 

و کارشناسان این معاونت از داروخانه های منطقه
از  مکارم  دکتر  آقای  دانشگاه  ریاست  ۹-بازدید 

بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی منطقه
توسعه  معاونت  جمالی  پور  دکتر  1۰-بازدید 
وضعیت  از  دانشگاه  انسانی  نیروی  مدیریت  و 
عنبرآباد  شهرستان  بیمارستانی  پیش  اورژانس 

امام  گنج،بیمارستان  قلعه  شهدای  ،بیمارستان 
حسین)ع( منوجان،معاونت غذا و دارو و انبارهای 

تابعه،مرکز بهداشت جیرفت و...
مدیریت  گسترده  رسانی  اطالع  و  11-هشدار 
بهداشتی  و  ،آشامیدنی  غذایی  مواد  بر  نظارت 
معاونت غذا و دارو دانشگاه پیرامون خطر مصرف 
قارچ های سمی طبیعی که به دلیل بارندگی های 

اخیر رشد چشمگیری در طبیعت داشته اند.

1۲-بازدید مستمر کارشناسان حراست دانشگاه از 
مراکز بهداشتی و درمانی منطقه

باره  در  تذکر  و  هشدار  های  اعالمیه  1۳-صدور 
اقداماتی که باید در حین وقوع سیل انجام داد

و  بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  1۴-برگزاری 
با  فروردین  ششم  مورخه  در  سالمت  کارگروه 
حضور دکتر مکارم ریاست دانشگاه و متعاقب آن 
مدیریت  و  هدایت  اضطراری  جلسات  برگزاری 

لغو  و  تابعه  های  شهرستان  تمامی  در  بحران 
مرخصی های غیر ضروری توسط ریاست دانشگاه

معاونت  پرستاری  مدیر  و  مدیر درمان  1۵-بازدید 
مراکز  از  مدیریت  دو  این  کارشناسان  و  درمان 

درمانی منطقه
ریاست  جانشین  افضلی  فریدون  دکتر  1۶-بازدید 

دانشگاه از مراکز بهداشتی و درمانی منطقه
بهداشتی  معاونت  خیرخواه  دکتر  1۷-بازدید 

دانشگاه از مراکز بهداشتی منطقه
دفتر  مدیرکل  ویژه  نماینده  1۸-بازدید 
بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت بهداشت از مراکز درمانی و بهداشتی زیر 
مجموعه دانشگاه و همچنین بررسی نحوه خدمت 

رسانی در مراکز بهداشتی و درمانی منطقه
مورد  یک  به  تنها  رسانی  خدمت  بخش  1۹-در 

اشاره می شود:
 ۸ ساعت  تا  اسفند(   ۲۵( روز   صبح   ۸ ساعت  از 
صبح روز )1۳ فروردین( قریب ۵1 هزار و 1۸۵ نفر  
بیمارستانی حوزه جنوب کرمان  به اورژانس های 

مراجعه و خدمات الزم را دریافت کردند.

با مدیریت دکتر مکارم؛

سنگ تمـام دانشـگاه علـوم پزشکی جیـرفت در ایام نـوروز
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ریشه اصلی سیل و اتفاقات اخیر؛

اشتباهات فاحش کارشناساِن کارناشناس

ِ

2

فرخی مدیر کل میراث فرهنگی:دکتر فدایی : 
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

اخبار کوتاه

ستاندارکرمان در نشست شورای هماهنگی 
کمک  محوریت  با  استان  بحران  مدیریت 
آمادگی  از  مناطق سیل زده خوزستان،  به 
بزرگ  شرکت های  و  تولیدی  واحدهای 
به  نیاز  مورد  اقالم  ارسال  برای  استان 

مناطق سیل زده خبر داد. 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان، دکتر محمدجواد فدائی روز شنبه 
در این نشست به تماس تلفنی معاون وزیر 
سیل  استان  به  کمک  موضوع  با  کشور 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  خوزستان  زده 

تلفنی،  تماس  در  نیز  خوزستان  استاندار 
درگیر  مناطق  ضروری  و  نیاز  مورد  اقالم 
سرویس های  و  غذایی  مواد  پتو،  را  سیل 

بهداشتی سیار اعالم کرد.
به  کمکی  اقالم  ارسال  به  همچنین  وی 
و  کرد  اشاره  سیل  درگیر  استان های 
با  خوزستان  استاندار  اعالم  طبق  افزود: 
شهرها  و  روستاها  برخی  اینکه  به  توجه 
به دلیل سیل تخلیه شده اند، سرویس های 

بهداشتی سیار از ضرورت هاست.
استاندار کرمان با تاکید بر آمادگی استان 

از  دیده  آسیب  استان های  به  برای کمک 
تولیدی  واحدهای   : کرد  تصریح  سیل، 
استان که تولیدکننده اقالم مورد نیاز سیل 
زدگان مانند مواد غذایی، موکت، پتو و ... 
روز  دو  ظرف  را  خود  کمک های  هستند، 

آینده به هالل احمر استان تحویل دهند. 
دکتر فدائی عنوان کرد: واحدهای صنعتی 
بزرگ استان نیز اقالم اعالمی شامل چادر، 
پتو، مواد غذایی و سرویس بهداشتی سیار 
را در اختیار هالل احمر قرار می دهند تا به 

خوزستان ارسال شود.

آمادگی واحدهای تولیدی و شرکت های بزرگ کرمان برای کمک به استان  های 
و آسیب دیده از سیل نیوزیلند  در  دو مسجد  به  تروریستی  هولناک  1-وقوع حمالت 

کشته و زخمی شدن ده ها نفر
در  برازجان  شهر  مدیران  و  شهردار  جلسه  از  تصویری  2-انتشار 

حالی که پاکبانان روی زمین نشسته اند
3-ادامه اظهار نظرها در مورد فرار مرجان شیخ االسالم از کشور و 

موضع گیری ایشان به اتهامات وارده علیه خوش
و  کشور  سراسر  در  سوری  چهارشنبه  دیرینه  سنت  4-برگزاری 
کشته شدن دو نفر و زخمی شدن صدها نفر در حوادث خطرناک 

این شب با مواد محترقه
۵-شوک صدا و سیما در آستانه نوروز به مردم با عدم پخش برنامه 
برنامه  این  نود به مجری گری عادل فردوسی پور و اعالم پخش 
با عوامل جدید و اعتراضات کم سابقه مردم و چهره های شاخص 

به این تصمیم
6-سیزدهم رجب زادروز حضرت علی علیه االسالم و بزرگداشت 

روز پدر و مرد
و  و جشن  خورشیدی   1398 سال  باستانی  نوروز  رسیدن  7-فرا 
چیدن  و  سال  تحویل  مراسم  و  جهان  سراسر  در  ایرانیان  سرور 

سفره هفت سین
8-وقوع سیل بی سابقه در استان مازندران،گلستان، خراسان شما

لی،شیراز،کرمانشاه،لرستان،ایالم،خوزستان و سایر مناطق کشور و 
وارد شدن خسارت جانی و مالی به مردم

9-نوعدوستی و خلق صحنه های زیبا توسط مردم شیراز پس از 
وقوع سیل در این شهر و مهربانی بی حد با مسافران

1۰-بیست هفتم مارس مصادف با هفتم فروردین روز بزرگداشت 
هنرهای نمایشی یا تئاتر و تجلیل از فعاالن این حوزه

11-به رسمیت شناختن حق نامشروع مالکیت اسرائیل بر مناطق 
اشغالی بلندی های جوالن سوریه توسط ترامپ و اعتراضات جامعه 

جهانی به خصوص اتحادیه عرب به این تصمیم
طرفدار  پر  تیم  دو  میان  پایتخت  دربی  نهمین  و  12-هشتاد 
پرسپولیس و استقالل تهران و باخت صفر بر یک آبی ها در این 

بازی و حواشی پر رنگ دائمی این مسابقه
و  پیاز  اقالم خصوصا  برخی  به گرانی  13-اعتراض گسترده مردم 

گوشت مرغ
سنت  همان  یا  طبیعت  روز  با  مصادف  فروردین  14-سیزدهم 

دیرینه سیزده به در ایرانیان
و  سینما  پیشکسوت  مشایخی  جمشید  استاد  1۵-درگذشت 
تلویزیون ایران بر اثر ایست قلبی در بیمارستان عرفان تهران،تشییع 

و خاکسپاری این چهره ماندگار
و  اخیر  با سیل  به عملکرد دولت در مواجهه  16-انتقادات وسیع 
در  خصوصا  مغرض  افراد  برخی  سوی  از  سابقه  بی  های  تخریب 

برنامه های صدا و سیما از جمله دورهمی

دکتر فدایی :

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 
در  کرمان  استان  قضائی  سیستم  رویکرد 
سال جدید بر این است که تالش کند هیچ 
گونه توقفی در حوزه تولید صورت نپذیرد.
با  نشست  در  شنبه  صبح  موحد  یداهلل 
شهر  دادگستری  اداری  کارکنان  و  قضات 
نورزی  شهید  سالن  محل  در  که  کرمان 
منشور  داشت:  گردید،اظهار  برگزار  زاده 
مقام معظم رهبری تحت عنوان گام دوم 
طرح  برای  راه  نقشه  یک  اسالمی  انقالب 
تحول در همه عرصه ها خصوصاً در حوزه 

عدالت است.
اشاره  با  خود  سخنان  اول  بخش  در  وی 
کشور  مناطق  از  برخی  در  اخیر  سیل  به 
ایران  ملت  جدید  سال  ابتدای  گفت:در 
شاهد بارش نزوالت آسمانی و رحمت الهی 
در کشور بودند و  از این بابت خدای بزرگ 

را شاکر و سپاسگزاریم.
و  نقاط  از  برخی  در  کرد:  عنوان  موحد 
واسطه  به  عزیزمان  هموطنان  ها  استان 
و  اند  دیده  مالی  و  سیل صدمات جسمی 
داده  از دست  را  ای جان خود  عده  حتی 
اند و به اموال مردم خسارات قابل توجهی 
وارد شده است و بسیاری از زیرساخت ها 
های شهری و روستایی از قبیل راه ها و پل 
ها و تأسیسات خدماتی آسیب جدی دیده 
اند و مردم در مشقت قرار گرفته اند و  به 
شبانه  تالش  و  همت  با  و  الهی  قوه  حول 
همراهی  و  مختلف  های  مجموعه  روزی 
مواقع  قبیل  این  در  که  مردم  همکاری  و 
این  شتابند  می  خود  هموطنان  مدد  به 
با تدبیر حل و فصل خواهد  مشکالت هم 

شد.
کرمان  استان  در  قضائی  ارشد  مقام  این 
کارمندان  گذشته  سنوات  کرد:طبق  اعالم 
با  هماهنگی  با  کرمان  استان  دادگستری 
دادگستری کل  پشتیبانی  و  مالی  معاونت 
بخشی از حقوق خودرا به صورت داوطلبانه 
سیل  مردم  به  کمک  خداپسندانه  امر  به 

زده کشور  اختصاص خواهند داد.
کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مقام  حکیمانه  تدبیر  با   98 گفت:سال 
عنوان  به  العالی(  رهبری)مدظله  معظم 

سال رونق تولید نامگذاری شده است.
در  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  به  وی 
مجاوران  زائران  انبوه  و  پرشور  اجتماع 

رهبر  و  افزود:  و  کرد  اشاره  رضوی  حرم 
فرصت  سال  را  جدید  سال  انقالب  معظم 
ها خواندند و  تأکید فرمودند که با تحقق 
شعار سال یعنی رونق تولید موجب تحول 
در بخش های مختلف،افزایش اشتغال،حل 
و  بانکی  نظام  اصالح  معیشتی،  مشکالت 
بودجه  توازن  و   ملی  پول  ارزش  افزایش 
ای خواهد شد و سال 98 سال امکانات و 

گشایش برای ملت ایران خواهد بود.
رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره 
ملت  آحاد  وظیفه  تولید  رونق  اینکه   به 
قضائی  سیستم  کرد:رویکرد  تاکید  است، 
استان کرمان در سال جدید بر این است 
که تالش کند هیچ گونه توقفی در حوزه 

تولید صورت نپذیرد.
کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
در  قضاییه  قوه  تردید  کرد:بدون  تصریح 
را  مهمی  وظایف  تولید   رونق  از  حمایت 
هدف  این  به  دستیابی  و  است  دار  عهده 

مهم اقتضائات خاص خودش را دارد.
اقتضائات  این  به  باید  داد:همه  ادامه  وی 
کنندگان،  تولید  و  باشیم  پایبند 
سرمایه گذاران، کارآفرینان باید کمر همت 
این  در  تری  پرشتاب  حرکت  و  بگمارند 

عرصه داشته باشند.
استان  در  قضائی  دستکاه  عالی  نماینده 
عملیاتی  جهت  در  اینکه  بیان  با  کرمان 
شدن شعار سال دادگستری استان  برنامه 
کرده  آغاز  استانی  سطح  در  را  هایی 

کارگاه  و  ها  کارخانه  از  است،افزود:بازدید 
های تولیدی با هدف حل مشکالت حقوقی 
وقضائی  بخش تولید و همچنین برگزاری 
ها،اتاق  بانک  با  مشترک  های  نشست 
بازرگانی و بخش خصوصی در جهت حل 
در  بیشتری  قوت  با  اقتصادی  مشکالت 
ارشد قضائی  مقامات  از سوی  سال جدید 

استان دنبال خواهد شد. 
وی اعالم کرد:اولین جلسه شورای قضایی 
نشست  نخستین  همچنین  و  استان 
سراسر  های  دادستان  و  روساء  مشترک 
اختصاص  تولید  رونق  موضوع  به  استان 
و دادستان  تمامی روساء  به  و  یافته است 
های سراسر استان نیز ابالغ شده است تا 
شهرستان  در  تولید  موانع  رفع  جهت  در 
تالش نمایند و در این رابطه نیازمند یک 

حرکت همه جانبه و مستمر هستیم.
وی با اشاره به اینکه انتخاب عنوان "رونق 
انتخاب  یک  جدید  سال  برای  تولید" 
سهم  شد:افزایش  بود،یادرآور  هوشمندانه 
درآمدی دولت از مالیات و کاهش اتکا به 
درآمدهای نفتی مستلزم رونق تولید است 
بازار  ایجاد  و  اجتماعی  رفاه  همچنین  و 
رقابتی محصوالت بدون رونق تولید شدنی 
جدی  فعالیت  بدون  اشتغال  و   نیست 

بخشهای تولیدی شدنی نیست.

یداهلل موحد:
دادگستری استان کرمان تالش می کند هیچ گونه توقفی در حوزه تولید صورت نپذیرد

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل   
باید  امسال  اینکه  بیان  با  کرمان  جنوب 

کنیم  کار  گذشته  سال  چهار  از  بیشتر 
گفت: طرح 4"1 یک بزرگتر از چهار، به 
عنوان نماد کاری این اداره کل در سال 
با  کارکنان  رو  این  از  بود  خواهد  جدید 

روحیه جهادی تالش کنند.
در  شنبه  روز  کردستانی  حسن  محمد 
یک  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
اداره کل  بزرگتر از چهار، یعنی عملکرد 
تمام  در  کرمان  جنوب  طبیعی  منابع 
حوزه ها باید در یک سال پیش رو، بیش 
این مهم  باشد که  از چهار سال گذشته 
را در نخستین روز کاری سال جدید به 

ادارات تحت پوشش ابالغ کردیم.

وی بیان کرد: تمامی موفقیت های اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری، به ویژه 
در زمینه تحقق طرح جامع امر حفاظت 
از عرصه های ملی، ممکن نمی شد جز 
مردم جنوب  و همدلی همه  با همکاری 
کرمان و حمایت های بی شائبه مسئوالن 
همه  زحمات  از  وسیله  بدین  که  استان 

آنها تقدیر می کنیم.
با  قاطع  برخورد  بر  تأکید  با  کردستانی 
منابع  تخریب  و  خواری  زمین   هرگونه 
زمین   هرگونه  داشت:  اظهار  طبیعی 
 693 تا   69۰ مواد  اساس  بر  خواری 
محسوب  جرم  اسالمی،  مجازات  قانون 

شده و عالوه بر رفع تصرف، فرد متجاوز 
محکوم  خسارت  پرداخت  و  حبس  به 
صورت  در  مردم  گفت:  وی  شد.  خواهد 
مشاهده هرگونه آتش  سوزی عرصه  های 
اراضی  تصرف  و  تخریب  طبیعی،  منابع 
را  مورد  دارویی،  گیاهان  قاچاق  و  ملی 
کل  اداره  خبری  ستاد  شماره 1۵۰4  به 
منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 

گزارش دهند تا رسیدگی شود.
کرمان  جنوب  طبیعی  منابع  کل  اداره 
مستقل از مرکز استان، هفت شهرستان 
تحت  نفر  میلیون  یک  جمعیت  با  را 

پوشش دارد.

نیمه های شنبه شب حوالی ساعت یازده،خبری به نقل 
از روابط عمومی استانداری کرمان به شرح ذیل منتشر 
شد که بخش عظیمی از جامعه سیاسی را شوکه کرد:

صدور  با  کرمان  استاندار  محمدجوادفدائی  دکتر 
های  شهرستان  های  فرمانداری  سرپرستان  احکامی، 

جیرفت، عنبرآباد و رودبار جنوب را منصوب کرد.
توجه  با  کرمان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
روش،  امینی  احمد  بازنشستگی  تقاضای  و  استعفا  به 
ابوذر  استاندارکرمان،  فدائی  دکتر  جیرفت؛  فرماندار 
فرمانداری  سرپرست  عنوان  به  را  وزیری  عطاپور 

شهرستان جیرفت منصوب کرد.
محمود  حکمی  صدور  با  کرمان  استاندار  همچنین 
شهرستان  فرمانداری  سرپرست  سمت  به  را  رئیسی 

عنبرآباد منصوب کرد.
گیر،  خانه  منصور  استاندارکرمان،  گزارش،  این  برپایه 
رودبار  فرمانداری  عمرانی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
جنوب را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری 

شهرستان رودبار جنوب منصوب کرد.
امینی  احمد  رفتن  صادره،  احکام  از 
روش فرماندار باسابقه و موفق شهرستان 
بود و احتماال  بینی  قابل پیش  جیرفت 
آماده  کاندیداتوری مجلس  برای  ایشان 
در  نیز  باالیی  مقبولیت  از  که  میشود 

حوزه مربوطه برخوردار است،
و  جیرفت  به  وزیری  عطاپور  آمدن  اما 
رفتن نادر مالیی از عنبرآباد تنها پیامی 
را که منتقل میکند شکست کمالی پور 
نماینده فعلی جیرفت از فشارهای وارده 
کرمان  استانداری  و  کشور  وزارت  بر 
است که این امر نشان از استقالل رای 
دکتر فدایی استاندار کرمان و توجه ویژه 

ایشان به شایسته ساالری است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
، مسعود جمیلی گفت: با توجه به تعطیالت 
تردد  شدن  ممنوع  همچنین  و  نوروز  ایام 
افزایش ورود ناوگان حمل تره بار به جنوب 
بارهای  حامل  های  کامیون  کرمان  استان 
غیر فاسد شدنی و در نتیجه عدم تخلیه آن 
ها در مقاصد مورد نظر شاهد کاهش ورود 

ناوگان حمل و نقل به منطقه بودیم. 
در  شده  اندیشیده  تمهیدات  با  افزود:  وی 
های  محدودیت  رغم  به  امسال  تعطیالت 
شرکت  در  بار  حمل  شده  اعمال  ترافیکی 
های حمل و نقل جنوب استان صادر شده 

است که نسبت به مدت مشابه پارسال  24 
درصد رشد داشته است.

جمیلی گفت: با توجه به اینکه طبق قانون 
شورای عالی ترابری کشور ، نرخ حمل بار 
علت  به  اساس  همین  بر  و  است  توافقی 
کامیون  کمبود  و  محصول  عرضه  افزایش 
به  حمل  نرخ  افزایش  شاهد  ایام  این  در 
بود  خواهیم  ایام  این  در  مقطعی  صورت 
محصول  برداشت  مدیریت  صورت  در  که 
توسط کشاورزان بعد از تعطیالت این روند 

به شرایط عادی برخواهد گشت. 
گفت:  بار  حمل  نرخ  درباره  همچنین  وی 
نرخ بر اساس میزان عرضه و تقاضا توسط 

انجمن شرکت های حمل و نقل تعیین و 
به شرکت ها ابالغ می شود و این اداره بر 
اساس نرخ های ابالغ شده فعالیت نظارتی 
با  تخلف  مشاهده  درصورت  و  انجام  را 

شرکت های خاطی برخوردمی کند.
جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
کاال  صاحبان  از  کرمان  استان  جنوب  ای 
خواست ضمن رویت جدول نحوه محاسبه 
مغایرت  بار در صورت مشاهده  نرخ حمل 
به انجمن های صنفی شرکت های حمل و 
ادارات راهداری در شهرستان های  نقل و 

تابعه مراجعه نمایند.

حسین اسحاقی:
اولین آموزشگاه آزاد هنری در 

شهرستان منوجان
به گزارش روابط عمومی اداره 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
جنوب کرمان اولین آموزشگاه 
در  تجسمی  هنرهای  آزاد 
مجوز  منوجان  شهرستان 

فعالیت دریافت کرد.
کل  مدیر  اسحاقی  حسین 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
جنوب کرمان گفت:آموزشگاه 
با  تجسمی  هنرهای  آزاد 
مدیر  به  هنر  رویای  عنوان 
مسئولی خانم فاطمه سهرابی 
موفق  منوجان  شهرستان  در 

به اخذ مجوز فعالیت شد.
در  هنری  آزاد  آموزشگاه  اولین  :این  داشت  بیان  اسحاقی  حسین 
شهرستان منوجان است که فعالیت خواهد کرد ؛امیدواریم با فعالیت 
به  تجسمی  هنرهای  تخصصی  های  رشته  در  آموزشگاه  این  مستمر 
روند توسعه هنر در این بخش کمک کند و موجب ارتقا هنر بومی با 

چارچوپ اصول هنری در شهرستان منوجان شود
آموزشگاه آزاد هنری رویای هنر به نشانی :منوجان -بلوار امام علی بن 
ابی طالب علیه السالم جنب تعاونی 4 پذیرای عالقمندان رشته های 

هنرهای تجسمی می باشد

  با حضور استاندارکرمان صورت گرفت:
بررسی مسائل کشاورزی، آبخیزداری 

و تامین آب شهرها و روستاهای 
شرق استان کرمان

با حضور استاندارکرمان مسائل کشاورزی، آبخیزداری و تامین آب 
شهرها و روستاهای شرق استان بررسی و تصمیم های الزم اتخاذ 

شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، به منظور بررسی مسائل 
شهرستان های شرق استان در بخش های کشاورزی، آبخیزداری، 
تامین آب شهرها و روستاها، جلسه ای روز شنبه )17 فروردین 98( 
با حضور دکتر فدائی استاندار کرمان، نیکزادی نماینده مردم شرق 
استان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران دستگاه های 

اجرایی برگزار و تصمیم های الزم اتخاذ شد.
در این جلسه مقرر شد : شرکت آب منطقه ای کرمان با به کارگیری 
مشاوری ذیصالح، موضوع افزایش آب ذخیره شده با احداث سدهای 
استانداری  به  را  نتیجه  بررسی و  را  پائین دست  یا  باال  کوچک در 
به  ابتدا  این مطالعاتی صورت گرفته،  از  قبل  اعالم کند و چنانچه 
استانداری ارسال شود و اگر هنوز پرسش هایی باقیمانده باشد، برای 

پاسخ، مشاور به کار گرفته شود.
همچنین درباره ده کیلومتر مانده کانال های 1 و 2 سد نرماشیر نیز 
مقرر شد شرکت آب منطقه ای کرمان و سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان موضوع را به طور مشترک بررسی و ظرف دو هفته، 

میزان اعتبار الزم و راهکار تامین آن را پیشنهاد کنند.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب 
استان خبر داد:

توقف صادرات سیب زمینی و پیاز
24۰ هزار تن پیاز از جنوب استان تا 1۰ خردادماه روانه بازار می شود

اکنون قیمت عمده فروشی در محل مزرعه بین 3 هزار تا 3 هزار 
و ۵۰۰ تومان است که نسبت به یک هفته قبل تقریبا ۵۰ درصد 

کاهش قیمت دارد.

معرفی پروژه بلوک زایمانی بیمارستان امام 
خمینی )ره( جیرفت 

جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسعه  معاون  پورجمالی  دکتر   
جیرفت  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان  زایمانی  بلوک  اظهارداشت: 

یکی از بزرگترین پروژه های طرح تحول سالمت در کشور است.
دکتر  پورجمالی افزود: این بلوک زایمانی با ۵هزارو 77۰ متر مربع 
زیربنا و اعتبار 1۵۰ میلیارد ریال در چهار طبقه با بیش از 8۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.
وی با بیان اینکه این بلوک زایمانی 8 اتاق عمل دارد،گفت: طبقه 
اتمام رسیده است و آماده تجهیز می  به  این پروژه  اول  همکف و 

باشد.
دکتر پورجمالی تصریح کرد: طبق نظر کارشناسی، این پروژه تا 1۰ 

سال آینده خدمات به این منطقه را تضمین می کند.

مراسم روز طبیعت با حضور ۹۰ هزار نفر در 
امامزادگان کرمان برگزارشد

مسئول روابط عمومی اوقاف کرمان گفت: در راستای اجرای طرح 
نوروزی ارامش بهاری بیش از 9۰ هزار نفر، مراسم روز طبیعت را در 

اماکن متبرکه سراسر استان کرمان برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان، 
روح اهلل رستمی نژاد مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه کرمان اظهار داشت : همزمان با روز 13 فروردین ماه ، مراسم 
روز طبیعت در آستان  8۰ امامزاده و بقعه متبرکه  استان کرمان 

برگزارشد.
  وی افزود: با توجه به موقعیت  بسیاری از اماکن متبرکه استان در 
مناطق کوهستانی و گردشگری هرساله با فرا رسیدن روز طبیعت 

اماکن متبرکه  مورد استقبال مردم قرار می گیرند.
 رستمی گفت: با توجه به اجرای طرح نوروزی ارامش بهاری و سایر 
خدمات رفاهی در اماکن متبرکه  بیش از 9۰ هزار نفر، مراسم روز 

طبیعت را در اماکن متبرکه سراسر استان برگزار کردند.
 وی تصریح کرد :غرفه های خیمه معرفت مستقر در بقاع متبرکه 
مجری طرح آرامش بهاری در این روز بیشترین فعالیت را داشتند و 

همچنین در 41 امامزاده استان نماز جماعت برگزارشد.

فرخی مدیر کل میراث فرهنگی:
افزایش ورود و اقامت گردشگران نوروزی 

در استان کرمان
به  گردشگران  ورود  میزان 
آنها  اقامت  و  کرمان  استان 
در این استان، نوروز امسال 

افزایش چشمگیری یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و 
مدیرکل  فرخی  آقای  سیما 
صنایع  فرهنگی،  میراث 
استان  گردشگری  و  دستی 
در  هرچند  گفت:  کرمان 
جوی  حوادث  امسال  نوروز 
میانگین  کاهش  باعث 
کشور  در  نوروزی  سفرهای 
و  بودن آب  اما مطلوب  شد 
گردشگران  ورود  افزایش  باعث  مدت  این  در  کرمان  استان  هوای 
نوروزی  تعطیالت  ابتدای  از  افزود  وی  استان شد.  این  به  نوروزی 
امسال تا 13 فروردین، چهار و نیم میلیون نفر مسافر وارد استان 
با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد  کرمان شد که در مقایسه 
استان  در  گردشگران  اقامت  میزان  افزود  وی  است.  داشته  رشد 
کرمان هم در مقایسه با نوروز سال گذشته 3۰ درصد افزایش یافت .

مکان  و  تاریخی  بنای   7۰۰ حدود  اینکه  به  اشاره  با  فرخی  آقای 
گفت  بود  نوروزی  مسافران  پذیرای  کرمان  استان  گردشگری 
بیشترین بازدیدهای نوروز امسال به ترتیب مربوط به باغ شاهزاده 
ماهان، ارگ تاریخی بم، حمام گنجعلیخان کرمان ، باغ فتح آباد و 
کلوتهای شهداد بود و میزان بازدید گردشگران از باغ شاهزاده 2۰ 

درصد و از ارگ بم ۵4 درصد بیش از نوروز سال 97 بوده است . 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 
بوم  واحدهای  از  نوروزی  گردشگران  خوب  استقبال  به  همچنین 
در  گردشگران  اقامت  گفت  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  گردی  
بومگردی ها در تعطیالت نوروز امسال ، در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 8۰ درصد رشد داشته است.

چرا سیالب های اخیر در ایران گل آلود بود؟
»محمد کهنسال« فعال محیط زیست:

بوده  سیالب  از  خطرناک تر  کشور  سیالب  بودن  آلود  گل   شدت 
و  رودخانه ها  باالدست  در  جنگل ها  تخریب  آن  علت  و  است 

جنگل تراشی های گسترده بوده و از آبخیزداری غافل بوده ایم.
شدت خسارات در حوزه زاگرس  به دست اندازی به جنگل ها بیشتر 

از دیگر نقاط بود.

اعزام تیم واکنش سریع فوریت های 
پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان به 

مناطق سیل زده خوزستان  
رییس اورژانس کرمان:  

تیم واکنش سریع فوریت های پزشکی کرمان متشکل از 1۰ نفر 
کارشناس فوریت های پزشکی به همراه ۵ دستگاه آمبوالنس، دارو 
 17 شامگاه  انفرادی،  تجهیزات  و  بیمارستانی  پیش  تجهیزات  و 
فروردین ماه به منظور ارائه خدمات درمانی به هموطنان عزیز  در 

مناطق سیل زده، به استان خوزستان اعزام گردید.
پیش  اورژانس  سریع  واکنش  تیم  افزود:»  محمدصابری  دکترسید 
بیمارستانی کرمان تا پایان امداد رسانی در مناطق سیل زده حضور 

خواهند داشت«

مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان:
یک بزرگتر از چهار؛   نماد منابع طبیعی جنوب کرمان شد

زلزله سیاسی در جنوب کرمان؛
خداحافظی باسابقه ترین فرماندار استان با وزارت کشور

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان از شروع روند افزایش ورود ناوگان 
حمل تره بار به منطقه جنوب کرمان خبر داد

بهره برداری از کمربند سبز تهران توسط 
رئیس جمهور

بخشی از کمربند سبز تهران صبح امروز توسط رییس جمهور افتتاح 
شد.

با افتتاح این پروژه یک هزار و ۲۵۰ هکتار به کمربند سبز تهران 
افزوده می شود که در حاشیه مناطق ۲۲ و ۵ و ۴ و ۲ واقع شده است.
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ریشه اصلی سیل و اتفاقات اخیر؛ 

مهندس شهاب شهابی

   اغلب پدیده های طبیعی مانند بارش باران 
، وزش باد ، گرما ، سرما و... به خودی خود 
سبب ساز اتفاقات ویرانگر و مخرب نمیشوند 
، دخالت های نا بجای انسان در نظام طبیعت 

بروز  و  موجود  نظم  خوردن  برهم  موجب 
 ، خشکسالی  تشدید  و  سیل  مانند  وقایعی 

شکل گیری ریزگرد و... میشود.
شاهد  کشورمان  گذشته  روز  چند  طی   
بود  مناطق  بیشتر  در  بسیاری  نزوالت جوی 
بزرگ  و  کوچک  شهرهای  در  متأسفانه  که 
سبب بروز خسارات جانی و مالی عدیده شد 
، برای نتیجه گیری درباره علت این حوادث 
بررسی  مورد  را  آن  علل  و  ها  ریشه  بایستی 
قرار دهیم ، به عنوان مثال در باالدست شهر 
آق قال که قریب به 3۵۰۰۰نفر جمعیت دارد 
سدی به نام سد وشمگیر بنا شده است و در 
پایین دست، بستر طبیعی رودخانه از حاشیه 
شهر عبور مینماید،یک دیدگاه این است که 
ساخت سدها اساساً موجب کاهش خسارات 
قال  آق  شهر  مورد  در  اما  میشود  سیالب 
وضعیت به گونه ای دیگر است، بستر رودخانه 
در باالدست به دلیل جریان دائمی و طبیعی 
خود عمق مناسبی پیدا کرده و میتواند حجم 

منتقل  طبیعی  بصورت  را  زیادی  نسبتاً  آب 
آب  حجم  چون  دست  پایین  در  اما  نماید 
از میزان همیشگی آن کمتر است  رها شده 
عمق بستر رودخانه اجازه عبور حجم باالیی 
از سیالب را نمیدهد و در نتیجه بروز شکست 
در دیواره رودخانه آب را به دشت وسیع کناره 
هدایت  شهر  مرکز  سوی  به  انتها  در  و  آن 
و خطوط  ها  جاده  احداث  همچنین  میکند، 
آبراهها  گرفتن  نظر  در  بدون  ریلی  ارتباطی 
و پل های مناسب و متناسب با دوره تناوبی 
سیالبها ، از بین بردن جنگلها ، تصرف حاشیه 
رودها و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم 
و بستر رودها از جمله دخالت های نا بجای 
دیگر در طبیعت است که موجب بروز فجایع 
میتواند  که  طبیعی  بالیای  از  ناشی  دردناک 

نعمات طبیعی باشد شده است ،
 اما در باره جان باختن و عزادار شدن عده ای 
از هموطنان عزیزمان در شیراز فقط میتوان 
امور  متولیان  بودن  القید   ، انگاری  سهل 

ناظران  و  پیمانکاران  و  شهرداری  و  شهری 
مقصر  را  قرآن  دروازه  جنب  جاده  ساخت 
معروف  آباد  سیل  به  که  ای  محله  دانست. 
بستر عبور سیالب  ای که در گذشته  و دره 
های فصلی بوده است ،بدون پیش بینی بروز 
بر  و  پرشده  آن منطقه  سیالب های معمول 
فراز آن بزرگراه احداث گردیده است، نتیجه 
که  داشت  نظر  در  است؛باید  مشخص  کاماًل 
مهم ترین اصل در مدیریت بحران پیش بینی 
و پیش گیری است و اگر طرح های عمرانی 
بایستی  اجرا می شوند  از کشور  ای  نقطه  در 
تمامی جوانب احتیاط را محاسبه نموده و در 

اجرا اعمال نمایند.
در حین بحران نیز نکته قابل توجه مانند اکثر 
بحرانهای متعددی که طی سالیان اخیر شاهد 
آن بوده ایم غافلگیری مدیران و مسئوالن در 
مرحله اول و عدم هماهنگی و نداشتن برنامه 
ای مشخص برای مدیریت میدانی و ستادی 
اولیه ای که  نکته   ، بود  نمایان  از پیش  بیش 

مدیران باید در بحران های قرن بیست و یک 
بدانند این است که با توسعه زیرساخت های 
اقتصادی  و  صنعتی   ، اقتصادی،گردشگری 
مانند سیل می تواند زنجیره  تنها یک حادثه 
ای از حوادث را ایجاد نموده و آثار مخرب آن 
را تشدید نماید لذا هماهنگی در ابراز نظرها 
و تقسیم کار یا طراحی پروتکل های عملیاتی 
طبیعی  بالیای  و  حوادث  با  مواجهه  در 
مدیریت  و  رسانی  امداد  در  انضباط  می تواند 
ادامه  در  و  باشد  داشته  همراه  به  را  بحران 

عمومی  افکار  اعتماد  و  آرامش  ایجاد  باعث 
نسبت به مدیران و سازمان های مسئول شود.

و  پیشگیرانه  مدیریت  که  است  ذکر  شایان 
منطقی در خوزستان که بیشترین آورد باران 
و دبی آب را تحمل می کرد مانع از خسارات 
جانی و جدی گردید که عکس آن در لرستان 
وقوع  با  هدفمند  ریزی  برنامه  عدم  دلیل  به 
حوادث ناگوار، غم و اندوه همگانی را در پی 

داشت.

عــروس کـشان یا شهـروند ُکشان

اشتباهات فاحش کارشناساِن کارناشناس

 بیش از 500 مدل متنوع کارت عروسی ،  اوراق اداری ، کارت ویزیت ، تبلیغات ،رقعه  ترحیم ، صحافی و طالکوب و... 
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زیبایی  و  پسندیده  رسوم  از  یکی          
که از گذشته تا کنون دستخوش تغییر شده 
گردیده،مراسم  بدل  ناهنجار  رفتار  یک  به  و 
.از دیرباز رسم بر این  عروس کشان می باشد 
بوده که وقتی یک زوج جوان به خانه بخت 
و  می نشاندند  اسبی  بر  را  ،عروس  می رفتند 
اقوام و دوستان شادی کنان و پایکوبان آنها 
را بدرقه می کردند.اما امروزه این مراسم زیبا 
شده  اجتماعی  ناهنجاری  یک  به  تبدیل 
ماشین  دنبال  به  که  صورت  است،بدین 
عروس تعداد زیادی ماشین پشت سر هم راه 
افتاده و به حرکات نمایشی نظیر تکاف،ویراژ 
،و یا بوق زدن های مکرر و بیرون آمدن افراد 
ایجاد  با  می نمایند،و  اقدام  ماشین  پنجره  از 
برای  فراوانی  مزاحمت  ترافیک  و  راه بندان 

سایر شهروندان ایجاد می کنند.
را  معضالتی  تنها  نه  نامناسب  مراسم  این 
خود  امنیت  بلکه  نموده  ایجاد  مردم  برای 
افراد حاضر در مراسم را دچار خطر نموده و 
حتی در پاره ای از موارد مسأله شکل دیگری 
نزاع  به  است  ممکن  حتی  و  گرفته  خود  به 
سال  در  اساس  این  .بر  شود  منجر  خیابانی 
اساس  بر  کرد  اعالم  انتظامی  1386نیروی 
تمامی  انتظامی  نیروی  انجام شده  گزارشات 
های  کاروان  با  برخورد  به  موظف   ها  استان 
عروسی هستند ،که البته در حال حاضر این 

طرح متوقف شده است.
به عالوه رسانه ها همواره نسبت به این آسیب 
اجتماعی واکنش نشان داده و به آن معترض 
شده اند به عنوان مثال در سال 1387فیلم 
به  مرگ  :کارناوال  عنوان  تحت  سینمایی 
کارگردانی حبیب اهلل کاسه ساز و بازی بهرام 
شناسی  آسیب  به  شاکردوست  والناز  رادان 
را که  است.و مشکالتی  پرداخته  مراسم  این 
زیبایی  به  کند  ایجاد  می تواند  مراسم  این 
و  راستا گپ  این  است،در  کشیده  تصویر  به 

گفتی با تعدادی از شهروندان داشتیم
****

س سلطانی  
مصطفی  خیابان  در  خوابگاه  یک  در  من   
هستم  تحصیل  به  مشغول  کرمان  خمینی 

های  کاروان  شبها  از  بسیاری  در  متاسفانه 
وارد  باغ  هفت  سمت  از  اغلب  که  عروسی 
می شوند با بوق های ممتد.کل کشیدن و سر 
و صدای فراوان آرامش و آسایش را از  بچه 
های خوابگاه سلب میکنند که این مسأله در 
ایام امتحانات یا ساعات بعد از نیمه شب واقعا 

ازار دهنده می باشد
****

ح ساالری
حوالی  از  وقتی  جیرفتی:همیشه  شهروند   
مراسم  اگر  میشم  رد  حسین  امام  میدان 
باشه ترس وجودم رو میگیره   عروس کشان 
چون واقعا رفتار های وحشتناک و پرخطری 
نشون میدن و با سرعت باال رانندگی میکنن 
که تا حاال چندین تجربه مرگبار در این ناحیه 

از شهر در مراسم عروسکشان اتفاق افتاده
****

سپیده
افرادی که میان تو عروس کشون  جوانان و 
و جایی  دارن  انرژی  .چرا چون  تقصیرندارن 
برا تخلیه این انرژی نیست و هرجای که برن 
پلیس 11۰میاد گیرمیده و العالج هستن که 
باگازدادن و تک چرخ زدن و سروصدا انرژی 

درونی خودشون رو خالی کنن 
موسیقی  گروه  با  عروسی  یه  اگه  ببخشید 
پس  11۰میاد  نشد  هنوزشروع  باشه  همراه 

حق بدیدن
****

م الف راننده تاکسی خط فرودگاه
مراسم  جمهوری  بولوار  مسیر  شبها  اغلب 
و  ما  برای  واقعا  که  برقرار  عروس کشان 
میشه  محسوب  بزرگی  معضل  مسافران 
باعث  ایجاد می کنه  این مراسم  ترافیکی که 
پروازشون  به  مسافران  وقتا  خیلی  میشه 
استرس  برسند  موقع  به  هم  اگر  یا  نرسن 

زیادی رو متحمل میشن

 سنت قدیمي راه اندازي کاروان عروسي امروز 
و  آزار  براي  وسیله اي  و  ناهنجاري  یک  به 
اذیت دیگران تبدیل شده است،  این در حالي 
است که این اقدام عموماً توسط جوانان انجام 
مي شود اما آنها باید بدانند براي لحظاتي شاد 

بودن نباید حقوق دیگران را نادیده بگیرند. 
****

عروس  بردن  مراسم  مواقع  از  برخي  در   
بلکه  زده  برهم  را  شهروندان  آرامش  نه تنها 
خاطره تلخي را نیز در ذهن عروس و داماد 

رقم مي زند چرا که این مراسم ممکن است 
ترافیک  ایجاد  و  زیاد  صداي  و  سر  تولید  با 
تصادف  وقوع  یا  درگیري  نزاع،  خیابان،  در 
با  باشد.عروس کشانی که  به همراه داشته  را 
به  بي احترامي  نوعي  باشد،  همراه  مزاحمت 
عروس کشان  مراسم  است،   دیگران  حقوق 
یا  کرده  تعدیل  فرهنگ سازي  با  باید  را 
این  حاضر  حال  در  واقع  در  دهیم،  تغییر 
ایجاد مزاحمت  امر مانند یک تفریح شده و 
حال  ،در  دارد  دنبال  به  را  شهروندان  براي 
مراسم  خصوص  در  کشور  فرهنگ  حاضر 
حالت  دادن  از دست  در حال  عروس کشان، 
اولیه و اصیل خود است که با فرهنگ سازي 
شهروندان  براي  مزاحمت ها  این  جلوي  باید 
با  که  عروس کشان  مراسم   شود.   گرفته 
نوعي  باشد،  همراه  صدا  و  سر  و  مزاحمت 
هست  نیز  شهروندي  حقوق  به  بي احترامي 
در  خانه  در  شهروندي  است  ممکن  که  چرا 
این  صداي  و  سر  ولي  باشد  استراحت  حال 
مراسم براي او مزاحمت ایجاد کند؛ در واقع 
چون نیاز شهروندان نادیده گرفته شده است، 
نوعي بي احترامي و توهین محسوب مي شود.

ساجده احمدیوسفی-کارشناس 
ارشد جامعه شناسی

محیا احمدی

ِگزارش روشنفکری از خطرات ایجاد شده توسط مشایعت کنندگان کاروان های عروسی؛

شــهرداری جبالبارز آالت  ماشــین  فروش  یده حضوری  مزا آگهی 
 ) دوم   نوبت    (

شهرداری جبالبارز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2۰9 مورخه 16 اسفند 97 شورای محترم 
اسالمی شهر از طریق مزایده حضوری نسبت به فروش ماشین آالت ذیل به افراد حقیقی و حقوقی واجد 

شرایط اقدام نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

-مقاضیان از تاریخ انشار آگهی به مدت 14 روز مهلت دارند از موارد فروش ماشین آالت مزایده بازدید 
نمایند . 

-قیمت مورد فروش درصورت برنده شدن به صورت تمام نقدی 
بصورت یکجا پرداخت و به حساب شهرداری واریز گردد    .                                                                                                                              

-هر یک از شرکت کنندگان در زمان برگزاری مزایده می بایست با در دست داشتن اصل و کپی 
کارت ملی و مبلغ ۵ درصد سپرده شرکت در مزایده را بابت هر کدام از ماشین آالت به حساب جاری 
26۵۰6778۰ نزد بانک کشاورزی بنام شهرداری جبالبارز بابت شرکت در مزایده پرداخت نمایند و در 

محل مزایده حضور بهم رسانند   .                                                                                                                   
-پرداخت کلیه هزینه ها ی چاپ آگهی در روزنامه ها،هزینه کارشناسی برمبنای دستمزد کارشناسی و 

کلیه هزینه های متعلقه )مالیات برارزش افزوده و نقل و انتقال سند(برعهده برنده مزایده می باشد.                                                                 
-مزایده در روز دوشنبه مورخه 2 اردیبهشت 98درمحل بازدید )شهرداری (رأس ساعت 1۰ صبح انجام 

می گردد .                   
-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات الزم به واحد امور قراردادها مراجعه یا با شماره های

۰344327۵۰68-۰9131488۰37تماس حاصل فرمایند.
-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات حضوری در محل مورد مزایده فروش مختار است  
-متقاضیان شرکت در مزایده نبایستی مشمول ممنوعیت  های مقرر در قانون منع مداخله کارمندان 

دولتی مصوب 1337باشند .  
-برنده مزایده مکلف است پس از دریافت نامه کتبی از شهرداری دال بر برنده شدن حداکثر تا یک هفته 
نسبت به تعیین و تکلیف مورد فروش اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط 

وطبق آیین نامه مالی و معامالت شهرداری به پیشنهادات بعدی رجوع خواهد نمود.
-متقاضیان برنده فروش باید حین انجام عملیات واگذاری ماشین آالت مدارک شناسایی کامل که مورد 

تایید شهرداری است را به واحد امور قراردادها ارائه نمایند  .
-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول درحساب سپرده شهرداری باقی و درصورت 

انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع  شهرداری ضبط خواهد شد.

ف 
شماره تیپ   سیستم  نوع  ردی

انتظامی  
شماره مدل

شاسی  
شماره 
موتور  

پایه قیمتتوضیحات  رنگ  
به تومان  

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده  

 1
کامیون 

کمپرسی  
سفید-۴۵1۳۸۸۵۵۲۸۷۲۶۲۴1۴۲-۴1۴ع۵۷یورکارگوایویکو

روغنی  
سوزن های پمپ انژکتور 

خراب است  
1۷۰.۰۰۰.۰۰۰  ۸.۵۰۰.۰۰۰

۲
کامیون 

تانکر آب  
سفید-۴۵1۳۸۹۲۸۴۰۹۸۲PA1۵-۹۷۴عA - JE۶۶۴فوتون

روغنی  
موتور نیاز به تعمیرات 

اساسی دارد  
۲۸.۰۰۰.۰۰۰  1.۴۰۰.۰۰۰

۳
سفید-۴۵1۳۸۷۴۵۸۷۲۹۰۸۲۴۷-۶1۹ع۴۷کروزهیوندایمینی بوس  

روغنی  
۵.۷۵۰.۰۰۰  11۵.۰۰۰.۰۰۰سالم  

۴
سفید-۴۵1۳۸۷۹۰۸1۸۳۳۴۶11۰-۶1۸ع۴۷کروزهیوندایمینی بوس  

روغنی  
موتور و پمپ گازوئیل 

نیاز به تعمیر دارد  
11۰.۰۰۰.۰۰۰  ۵.۵۰۰.۰۰۰

۵
نقره ای-۷۵1۳۹۳۴۸۰۹۸۶۴۴۰۵11-۶1۸د1۳پژوسواری  

متالیک  
۲.۲۵۰.۰۰۰  ۴۵.۰۰۰.۰۰۰سالم  

۶
صباپرایدسواری  

جی تی
ایکس

۹۳۹م۷۶
تهران-11

سفید-1۳۷۹۶۶۷۵۳۶1۹۳۹۳۷
شیری  

سالم،غیر قابل شماره 
گذاری   

۵.۰۰۰.۰۰۰  ۲۵۰.۰۰۰

اتاق عقب کمپرسی بنز 1۰ تن طرح مایلر با جک و شاسی  ۷

۴۰۵ GLX
XUV

1۲.۰۰۰.۰۰۰  ۶۰۰.۰۰۰

محمدرضا سعیدی - شهردار جبالبارز
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 مدیر مسئول و سردبیر:
 احسان احمدی تنگانی
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فردوس حاجیان ،  دکتر امیر کاووس 

باال زاده، دکتر عنایت  اهلل رئیسی ، 
دکتر عبدالرضا دانشی ، دکتر یحیی 

کمالی و دکتر فرخ رو شهابی
دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی: 

محیا احمدی
 گرافیست و صفحه آرا :

آذر سادات حسینی  
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شهر جبالبارز اولین شهری است که در مسیر جاده 
ترانزیتی کرمان به خلیج فارس در ورودی جنوب 
استان قرار دارد و به عنوان دروازه جنوب مطرح 
شهری  عنوان  به  شهر  این  که  آنجا  از  میشود،و 
فرهنگی با مردمانی هنرمند،ادیب و کریم معروف 
است، ایجاب میکرد که در ایام مهمترین عید ملی 
پذیرایی مطلوب و شایسته ای از هموطنان مسافر 

و نیز ساکنان در این شهر انجام پذیرد.
در این راستا،چند ماه مانده به فرا رسیدن بهار و 
در آستانه سال نو و ایام نوروز شهرداری جبالبارز 
نوروزی  تا  گرفت  کار  به  را  خود  تالش  نهایت 
خاطره انگیز برای شهروندان و مسافران به یادگار 
بگذارد،در نتیجه در قالب ستاد استقبال از بهار و 
های شهری  ارگان  همه  هماهنگی  با    98 نوروز 
اقدامات مهمی انجام داد، تا تمام نیازهای و سنت 
و  بینی  پیش  را  نوروز  ایام  بخش  شادی  های 
خدمات مناسب با هدف جلب رضایت شهروندان 

و مسافران ارائه شود.
در طرح "استقبال از بهار" و ارتقای سطح خدمت 
رسانی به شهروندان محترم و مسافرین نوروزی، 
با توجه به اینکه شهر جبالبارز یکی از محور های 
کشور  جنوب  به  مرکز  مسیر  از  کشور  تردد  پر 
عبور  مسیر  این  از  زیادی  مسافران  و  میباشد 
نموده و توقف میکنند و نیز از آنجا که این منطقه 
و  بوده  استان  هوای  و  آب  های خوش  ییالق  از 
گرمسیری  شهرهای  مردمان  گردشگری  مقصد 

جهت  مهمی  اقدامات  میشود  محسوب  جنوب 
رفاه و تفریح مسافران و شهروندان در دستور کار 
و  بهار  از  اسقبال  "ستاد  تشکیل  با  واحدها  کلیه 
سال نو" در زمینه عملیات عمرانی ،فضای سبز و 
اقدامات فرهنگی و هنری قرار گرفت که استقبال 
بی حد و حصر مردمی بیانگر موفقیت این برنامه 
از  از طرف مردم و مسئوالن  دارد  بود که جا  ها 
آقای محمدرضا سعیدی شهردار خالق و خوشفکر 

جبالبارز،اعضای محترم شورای اسالمی شهر،
تمامی  و  معاون شهردار  بختیاری  اهلل  امان  آقای 
که  شهرداری  این  سختکوش  و  خدوم  پرسنل 
برای  نیمه شب  از  پاسی  تا  نوروز  ایام  تمامی  در 
خاطره  و  شاد  لحظاتی  ایجاد  و  مردم  حال  رفاه 
انگیز، تالش کردند تشکر ویژه نماییم، در ادامه به 
صورت فهرست وار به ذکر تعدادی از این اقدامات 

ارزنده می پردازیم:

-کاشت درخت زیتون توسط اساتید و دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در روز درختکاری

درختان  و  دارویی  گل،گیاهان  انواع  -کاشت 
مثمر در سطح شهر از قبیل زیتون،انجیر و ....

فرماندار  حضور  با  انقالب  خیابان  احداث   -
و  زیرسازی  که  شهر  جمعه  امام  و  جیرفت 
آسفالت و جدول گذاری و کاشت درخت و گل 
سال  در  و  شده  تکمیل  آن  جنوبی  حاشیه  در 
انجام  آن  سازی  زیبا  و  روشنایی  انشاهلل  جدید 

می شود
- آسفالت خیابان حسام عارفی ها که سه سال 

قبل قیر پاشی گردیده و به همین وضع معطل 
مانده بود.

که  حاتمی  سرهنگ  خیابان  انتهای  آسفالت   -
مسیر سیالب در بارندگی ها به مرکز شهر بود که 

مسیر آب نیز منحرف گردید.
به  آبگرم  خیابان  حاشیه  های  کوچه  آسفالت   -

تعداد 6 کوچه 
آبگرم  خیابان  از  که  پزشک  بلوار  سازی  زیر   -
بلوار خلیج فارس منتهی  منشعب می شود و به 
می گردد وکه با آماده شدن این بلوار از خیابان 

انقالب تا بلوار خلیج فارس یک مسیر طوالنی و 
نیم دایره حول شهر جبالبارز ایجاد می گردد.

- زیر سازی و آماده نمودن خیابان حاشیه سیل 
بند از پل زیپا تا بلوار جدید االحداث پزشک 

خلق  و  جداول  ترمیم  و  آمیزی  -شستشو،رنگ 
آثار نقاشی فاخر و طراحی های زیبا و فوق العاده 
چشم نواز بر دیوارهای سطح شهر که نوعی حس 

آرامش به شهروندان القا میکند
رفاه  و  حضور  جهت  بارز  پارک  نمودن  -آماده 
زیارت  همچنین  و  عزیز  گردشگران  و  میهمانان 

مقبره مطهر شهید گمنام
سمت  از  شهر  ورودی  میدان  سازی  -آماده 
تزئین  با  آن  معماری  که  فارس  خلیج  بلوار 
فرهنگ  با  که  جبالبارز  شعرای  از  اشعاری 

منطقه همخوانی دارد طراحی گردیده.
بصورت   98 نوروزی  جایگاه  سازی  آماده   -
جهت  هوا  سردی  و  بارندگی  بدلیل  مسقف 
میهمانان  و  جبالبارزی  شهروندان  حال  رفاه 
نوروزی و اجرای برنامه های شاد و متنوع با 
اهدای جوایز ارزشمندی به برندگان هر شب 
در  دوچرخه  دستگاه   ۵ اهدای  همچنین  و 
شب اختتامیه بر اساس قرعه کشی و دعوت 

از هنرمندان مطرح استان
بزرگان  از  کثیری  عده  میشود  نشان  خاطر 
استانها  و فرهیختگان جبالبارزی مقیم سایر 
شهر  این  به  ندرت  به  گفته خودشان  به  که 
فضای   شدن  جذاب  به  توجه  با  میکردند  سفر 
شهری و تنوع برنامه های نوروزی مدت بیشتری 
میهمان جبالبارز زیبا بودند و همگی حضوری یا 
از طریق فضای مجازی از زحمات فرهنگی اصالح 
شهردار  سعیدی  محمدرضا  آقای  جناب  طلب 
با همراهی  این شهر تشکر ویژه نمودند،امید که 
شهر  اسالمی  شورای  محترم  اعضای  همیاری  و 
همکاری  و  مختلف  نهادهای  و  جبالبارز،ادارات 
همه نخبگان این منطقه در آینده نزدیک شاهد 

شهری در خور نام جبالبارز باشیم.

شب های به یاد ماندنی نـوروز ۹۸ جبالبارز با مدیریت و زحمات 
مستمر شهرداری و 

شورای شهر؛

ز سروش باغ رضوان، تو چه نغمه ای شنیدی
                                   که وصال کوی جانان، به بهای جان خریدی

بی گمان پدر بزرگترین تکیه گاه فرزندان و قهرمان زندگی آدمی است و چه 
سخت است روز جدایی

دوست ارجمند جناب آقای مهندس مسلم مروجی 
مدیر کل صمت جنوب کرمان

با دلی اندوهگین درگذشت ابوی گرانقدرتان مرحوم حاج محمد مروجی را 
محضر شما تسلیت گفته و از خالق غفار برای آن پدر آمرزیده آرامش ابدی 

احسان احمدی- شهاب شهابیمسألت داریم. .

نوروزی متفاوت در شهر دوساری؛

برتری همت عالی بر دستان خالیبُندری در نوروز ُقله شادی جنوب شرق

به  دوساری  اسم  کسی  کمتر  قبل  سال  چند  تا  شاید 
گوشش خورده بود و ای بسا مردم همین استان خودمان 
نیز از وجود این مکان دنج و تاریخی که دارای سبقه 
می  اسالم  از  پس  و  میالد  از  قبل  دوران  در  تاریخی 
در  شهرداری  گیری  شکل  بودند.اما  اطالع  باشد،بی 
آثار  و  وسیع  های  باغ  از  تلفیقی  که  زیبا  باغ شهر  این 
خروج  و  معرفی  به  توانست  است  تاریخی  برجامانده 
از انزوای آن کمک کند و با سپردن سکان شهرداری 
به جوانی خبره ،کاردان و دارای طبع بلند روز به روز 
سمبل  ساکنانش  که  دیار  این  سرافرازی  و  زیبایی  بر 
معرفت و نجابتند و در پیروزی انقالب و دفاع از ارزش 

ها نیز سهم به سزایی داشتند افزوده شود.
از نقاط قوت و برجسته مدیریت مهندس داوری توجه 
به مقوله فرهنگ و اطالع رسانی است،به شکلی  ویژه 
که این شهرداری کوچک با وسع مالی محدود در این 
حوزه از بسیاری شهرداری های بزرگ و پر طمطراق 

پیشرو تر بوده و  با این حرکت ارزشمند به توصیه رهبر 
معظم انقالب در سفر به جنوب کرمان مبنی بر "اهتمام 

داشتن به انجام امور فرهنگی" عمل نموده است.
همراهی  و  مساعدت  با  شهرداری  این  ویژه  توجه 
شورای اسالمی این شهر در استقبال از نوروز و فراهم 
آوردن محیطی شاد و متنوع همراه با برگزاری جشن 
این  دیرینه  سنن  و  آداب  محوریت  با  نظیر  بی  های 
بندری دوساری که ساماندهی  منطقه در محله زیبای 
ماندگار شهرداری  از خدمات  محله  این  زیباسازی  و 

است،باعث گردید تا نوروز اهالی متفاوت با گذشته 
و  شهرها،روستاها  از  نفر  هزاران  آن  ضمن  و  باشد 
ساکنان اطراف برای شرکت در این برنامه ها حضور 
یابند که تمامی شرکت کنندگان از کیفیت برنامه ها 

و حسن برخورد اهالی کمال امتنان را داشتند.
برای  شوراها  و  شهردارها  مستمر  و  دائم  حضور 
و  ها  برنامه  اجرای  حسن  بر  نظارت  و  ریزی  برنامه 
شرکت مسوالن محلی،شهرستانی و استانی از جمله 
میراث  کل  مدیر  و  عنبرآباد  شهرستان  فرماندار 
کرمان  استان  دستی  صنایع  و  فرهنگی،گردشگری 
مهندس  که  بود  ها  مراسم  این  محورهای  دیگر  از 
مهمانان  و  مردم  جمع  در  میراث  کل  مدیر  فرخی 
بیان  ها  این جشن  کنندگان  برگزار  از  تشکر  ضمن 
جامع  سند  یک  تهیه  دوساری  منطقه  نیاز  که  کرد 
گردشگری است که در سال جدید در دستور کار 
میراث فرهنگی قرار خواهد گرفت،وی ضمن تاکید 
استان  در  گفت:  ها  گردی  بوم  توسعه  اهمیت  بر 
برای  را  ها  ساخت  زیر  که  داریم  را  آمادگی  این 
نمائیم.خاطر  آماده  در دوساری  بوم گردی  احداث 
نوروز  ایام  در  اجرا شده  های  برنامه  می شود  نشان 
موسیقی  انواع  اجرای  شامل  و  متنوع  شهر  این  در 
نمایش  و  کالسیک،تئاتر  و  محلی،سنتی،پاپ  های 
حنابندان،شعبده  همچون  دیرینه  رسوم  محوریت  با 
بازی و تردستی،برگزاری مسابقه،نورافشانی و...بود.


