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یادداشت  مدیر مسئول روشنفکـری
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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

بازدید فرماندار و معاون سیاسی 
امنیتی از روند بازسازی ارگ 

قدیم بم

2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته
2

زارین می تواند به یکی 
از روستاهای هدف 

گردشگری تبدیل شود

لزوم تحرک و نظارت بیشتر 
سازمان بازرسی
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نماینده جیرفت و طـرح 
وعده های محال

در سایه سکوت رسانه های وابسته ؛
دولت چشم خود را بر روی زوال مطبوعات بسته

و  دموکراسی  رکن چهارم  عنوان  به  مطبوعات 
ابزاری قدرتمند برای مطالبه گری و جلوگیری 
از سوق جوامع به سمت دیکتاتوری در طول 
حیات خویش همواره نقش آفرین بوده اند و 
خود  وجودی  اصل  و  ذاتی  وظیفه  اساس  بر 
کار  سرلوحه  را  مردم  درد  و  مشکالت  بیان 
طول  در  ها  رسانه  اند،اما  داده  قرار  خویش 
اساسی  تحوالت  و  تغییرات  دچار  اخیر  سده 
و بنیادین شده و از جریده های کاغذی ساده 
تا رسانه های الکترونیکی مدرن پوست اندازی 
این مدت نقش رسانه های  اند،ولی در  کرده 
نوشتاری یا به عبارت عامیانه روزنامه ها هرگز 
اهمیت نشده و دنیای مترقی  کم رنگ و بی 

خود را بی نیاز از آن نمیداند،اما متأسفانه رسانه های مکتوب در نبرد با رسانه های 
الکترونیکی و فضای مجازی از حیث هزینه ها و نیروی کار در حال شکست خوردن 
و از میدان به در شدن هستند،زیرا بارگزاری یک سایت یا کانال خبری در مقایسه 
با تولید رسانه چاپی همانند کشیدن نقاشی یک ابرسازه و بنا نهادن واقعی آن است.

این اوضاع نابسامان و شرایط وخیم در چند ماهه اخیر غیر قابل تحمل گردیده و آثار 
تیراژ،کم شدن صفحات  به صورت تعطیلی نشریات،اخراج پرسنل،کاهش  منفی آن 
نشریه،پایین آمدن کیفیت و حتی تغییر رنگ نشریات و بر هم خوردن نظم انتشار 
به خصوص  و  دولت  ناحیه  از  تأسف  کمال  با  و  است  لمس  و  مشاهده  قابل  کامال 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان نهاد متولی رسانه هیچ 
حرکت مثبتی برای توانمند سازی این قشر صورت نگرفته و با حیف و میل ارز دولتی 
اختصاص داده شده به واردات کاغذ،همچنان قیمت کاغذ،زینک و مرکب به صورت 
افسار گسیخته باال می رود و با ادامه این روند به زودی شاهد تعطیلی فله ای و فراگیر 
مطبوعات مستقل خواهیم بود که نتیجه این امر به خاموشی فریاد تظلم خواهی مردم 
و محرومان خواهد انجامید،اما در این میان با کمال تعجب اهالی و اصحاب رسانه با 
قامت خمیده در زیر بار هزینه ها به هر مشکل و معضلی ورود کرده و صدای هر صنف 
این رفتار و سکوت همکاران  نمایند که  را منعکس می  و گروهی جز قشر خویش 
غیر قابل پذیرش و توجیه می باشد،زیرا ما برای خدمت به جامعه و رصد و انعکاس 
مشکالت مردم ابتدا باید خویشتن را حفظ کنیم و گرنه با خاموشی چراغ این خانه 

دیگر کسی پیدا نمیشود که چراغی برای دیگران بیفروزد.
لذا ضمن اعتراض شدید به بی تفاوتی همکاران فعال در این عرصه نسبت به حقوق 
پایمال شده خودمان از یکایک و فرد فرد شما بزرگواران تقاضا میشود با تمامی توان 
مانع از آسیب جدی و جبران ناپذیر به پیکره رسانه های مکتوب شوید و در حرکتی 

هماهنگ بهبود اوضاع را فریاد کنید . 
  احسان احمدی

پاداش ویژه نقدی برانکو به 
بازیکنان پرسپولیس برای کسب 

سومین قهرمانی

3

دو طرح مطالعاتی 
برای ارتقای 
شاخص های 
کتابخوانی در 
کرمان تعریف 

شود

شهابی دهیار ؛

نظر به افزایش خسارات صورت گرفته در سیل اخیر به دلیل تخطی از قانون؛
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شهرداری ها در سطح جهانی و ملی از جمله سازمان 
و  کشورها  توسعه  در  مهمی  نقش  که  هستند  هایی 
پیشرفت مناطق شهری دارند. این سازمان ها در ایران، 
از جایگاه اصلی خود که برنامه ریزی و مدیریت امور 
شهری است، دور مانده اند و تبدیل به سازمان هایی با 
نیروی انسانی ناکارآمد و خدمات نه چندان با کیفیت، 
بویژه در شهرهای متوسط و کوچک شده اند. امروزه 
شهرها و شهرداری ها از نظر مدیریتی و برنامه ریزی 
با شرایطی متغیر روبه رو هستند. افزایش انتظارات و 
محیط  تخریب  و  مالی  منابع  کاهش  مردم،  نیازهای 
از  شهر  کالبدی  و  اجتماعی  های  پیچیدگی  زیست، 
جمله مشکالتی است که امروزه مدیران شهری با آن 
امر  بر  مبنی  ها  کنونی شهرداری  رویکرد  اند.  مواجه 
برنامه ریزی توسعه شهری و عمدتا راه حل هایی در 
ارتباط با مسائل گذشته اند. این راه حل ها که زمانی 
از اعتبار برخوردار بودند، به طور نسبی اهمیت خود را 
از دست داده و به دنبال این تغییرات، شیوه های اداره 
شهری متمرکز و سلسله مراتب تک ساختاری و تک 
بعدی نیز به دنبال آن ناپدید می شود. در کشور ایران 
نیز با روش های نوین مدیریتی و غیر متمرکزی که به 

اجرا گذاشته شده و همچنین با شکل گیر شوراهای 
اسالمی شهر، موضوع مدیریت شهرها در راس بحث 
ها و گفتارهای سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است از 
این رو ارتقا شرایط مدیریت شهری و بهبود وضعیت 
شهرداری ها باید با عنوان یکی از اهداف برنامه ها و 
از عوامل موثر در بهبود اداره شهر و عملکرد شهرداری 
مورد توجه قرار گیرد که خوشبختانه این امر در شهر 
عنبرآباد در جنوب کرمان در دور جدید شوراها مورد 
و  شهر  اسالمی  شورای  مجموعه  و  گرفته  قرار  توجه 
تفاهم  از هرگونه حواشی و در کمال  به دور  شهردار 
شهری  توسعه  های  برنامه  کردن  عملیاتی  در  سعی 
تحوالت  این  شهروندان  و  بیرونی  ناظران  که  دارند 
اساس  همین  میکنند،بر  درک  درستی  به  را  مثبت 
پیشرفت  و  شهر  سطح  از  بازدید  ضمن  ما  خبرنگار 
مراد  مهندس  های  صحبت  پای  حاصله  های 
دینا شهردار خالق و پرانرژی این شهر 
گرمسیری نشسته تا در جریان آخرین اقدامات انجام 
گرفته در این شهر قرار گیرد که برخی از مهم ترین 

آنها به صورت فهرست وار اشاره خواهیم کرد:
*****

امولسیون  و  زیرسازی  و  ریزی  شن  عملیات  -آغاز 
پاشی خیابان اصلی شهرک نخل 

جهت  پاشی  امولسیون  و  زیرسازی  و  ریزی  -شن 

حدفاصل  رضایی  محمود  شهید  خیابان  آسفالت 
خیابان شهید رجایی و بولوار امام سجاد )بلوار جهاد (
-شن ریزی و زیرسازی و آماده سازی خیابان اصلی 

شهرک نارنج جهت آسفالت
-شن ریزی و عملیات زیرسازی و آماده سازی خیابان 

جدید التأسیس جمهوری جهت آسفالت 
مختارآباد  محله  خیابان  و  باهنر  بولوار  سازی  -آماده 
بعد از حفر کانال گاز جهت انجام عملیات آسفالت با 

همکاری شهرداری و اداره راه و شهرسازی عنبرآباد
بلوار  روشنایی  ادامه  انجام  جهت  چراغ  پایه  -خرید 

شهید بینا از ورودی شهر از طرف کوه فجر 
بتنی  قطعات  و  موزائیک  تولید  کارگاه  اندازی  -راه 
با نصف  جهت صرفه جویی در خرید این مصالح که 
قیمت تمام شده برای شهرداری محاسبه خواهد شد 

آیت  خیابان  تعریض  جهت  ریزی  برنامه  و  -طراحی 
اهلل کاشانی )سه راه امیرآباد( که با توجه به کم عرض 
بودن این خیابان عبور و مرور در این شاه راه اصلی به 

کندی صورت میگیرد 
-طراحی و ساخت و ساماندهی چند چشمه سرویس 
پارک   ، امام  شهرک   ، الله  های  پارک  در  بهداشتی 

شهدا مختارآباد و پارکینگ بانک تجارت 
آالت  ماشین  از  دیگر  تعدادی  تعمیر  -پیگیری 
عماًل  و  اند  شده  گیر  زمین  سالهاست  که  شهرداری 

خدمات دهی به شهرداری ندارند 
مختلف  نهادهای  و  ادارات  با  تعامل  و  -همکاری 
شهرستان علی الخصوص نهادهای فرهنگی و هنری 
برنامه های فرهنگی  برنامه ریزی برای برپایی  جهت 
سال  طول  در  مذهبی  و  ملی  ایام  مناسب  هنری  و 
و تشکیل کارگروه های تخصصی در شهرداری جهت 
بهره بری هر چه بیشتر از نیروی انسانی جهت خدمت 

رسانی مطلوب به شهروندان عزیز
-پیگیری جهت ساماندهی و جداسازی آب فضای سبز 
شهرداری از آب شرب شهری که بزودی و با تخصیص 
اجرای  و  اعتباری که صورت گرفته عملیات طراحی 
و  شد  خواهد  اجرایی  پیمانکار  با  قرارداد  عقد  با  آن 
چند طرح عمرانی دیگر که بزودی شهروندان عنبرآباد 
شاهد کارهای بسیاری در سطح شهر عنبرآباد خواهند 

بود.
شهر  این  فرهنگی  شهردار  دینا  مهندس  پایان  در 
شهر  شورای  محترم  اعضای  از  ویژه  تشکر  ضمن 
جهت  شهرستان  جدید  فرماندار  از  اداری  شورای  و 
توسعه شهری  اهداف  برای پیشبرد  کمک حداکثری 

تقاضای مساعدت نمود.

نتیجه عدم حواشی در شورا و شهرداری عنبرآباد؛

خدمت و توسعه متوازن شهـر
3

چراغ هایی که وقت سحر روشن بود
گزارش روشنفکری از نقش گرانی و رسانه ها در کم رنگ شدن رسوم ماه رمضان ؛

استاندار کرمان:

2

پیام تبریک 
سرپرست 
فرمانداری 
عنبرآباد به 
مناسب روز 
روابط عمومی
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

استاندار کرمان بر انجام دو کار پژوهشی 
به منظور ارتقای شاخص های مطالعه و 

کتابخوانی در جامعه تاکید کرد.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
روز  فدائی  محمدجواد  دکتر  کرمان، 
شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان 
شهر  در  که  است  الزم  افزود:  کرمان 
با مطالعه میدانی شاخص سرانه  کرمان 
دانش  مختلف  های  گروه  در  مطالعه 
شود  مشخص   ..... و  دانشجویی  آموزی، 
نهایت  در  که  شود  ریزی  برنامه  بعد  و 
چه  شده  اجرا  های  برنامه  با  بدانیم 
تغییراتی در این شاخص ها ایجاد شده 

است.
تاکید کرد: همچنین الزم است در  وی 
روش  دیگر،  پژوهشی  طرح  یک  قالب 
های ارتقای سرانه مطالعه، ایجاد انگیزه 
دو  به  کتابخوانی  وگسترش  مطالعه  در 
میدانی  و  کتابخوانی  مطالعات  روش 
انجام شود که در این زمینه می توان از 
تجربیات سایر کشورها نیز استفاده کرد.

انقالب  شورای  اینکه  به  اشاره  با  وی 

ارتقای  برای  هایی  شاخص  فرهنگی 
در  باید  و  کرده  تعریف  جامعه  فرهنگ 
زمینه اجرایی کردن آنها برنامه ریزی و 
اقدام کرد، ادامه داد: یکی از این شاخص 
جامعه  فرهنگ  سطح  بودن  باال  ها،  

کتابخوانی و مطالعه است.
انجام  تحقیقات  کرد:  تاکید  دکترفدائی 
شده نشان می دهد که 5 عامل و نهاد از 
آموزشی،  ونظام  مدارس  خانواده،  جمله 
کتابداران و کتابخانه ها، دولت و رسانه 
ها  کتابفروشی  و  ناشران  و  های جمعی 
به  تاثیر  کتابخوانی  وضعیت  بهبود  در 

سزایی دارند .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان نیز با بیان این مطلب که شورای 
فرهنگ عمومی استان در سال گذشته 
138 جلسه برگزار کرده است، گفت: این 
شورا در 18 نقطه از جمله 16 شهرستان 

و دو بخش تشکیل می شود.
تاکید کرد: 7 جلسه  محمدرضا علیزاده 
شورای فرهنگ عمومی در مرکز استان 
کرمان برگزار و مابقی در شهرستان ها و 

بخش ها تشکیل شده است.
در  کار  دستور   220 شد:  یادآور  وی 
شوراهای فرهنگ عمومی استان کرمان 
مطرح شده و در مجموع 547 مصوبه را 

در پی داشته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
سال  جلسات  در  کرد:  تصریح  کرمان 
فرهنگ  شورای  ساختار  اصالح  گذشته 
عمومی،تدوین ساز و کار عملیاتی شدن 
توانمندی  و  انگیزه  ارتقای  و  مصوبات 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  شورا  اعضای 

است.
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  علیزاده 
کارگروه های شورای فرهنگ عمومی به 
صورت جدی در حال فعالیت هستند و 
نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشته اند.

جلسه  نیز  جاری  سال  در  گفت:  وی 
های  کارگروه  مسئوالن  و  دبیران  با  ای 
شورای فرهنگ  عمومی و موارد مربوط 
به قرارگاه فرهنگی استان مورد بررسی 

قرار گرفت.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

مطلب  این  به  اشاره  با  کرمان  استان 
العمل تشکیل کارگروه های  که دستور 
شورای فرهنگ عمومی نیز تدوین شده 
است، اظهارداشت: حسب تصویب گروه 
سیاست گذاری و نظارت شورای فرهنگ 
عمومی استان کرمان مقرر شد جلسات 
برگزار  ماه  هر  پایانی  دهه  در  این شورا 

شود.

دو طرح مطالعاتی برای ارتقای شاخص های کتابخوانی در کرمان تعریف شود
1-پایان محکومیت محمدعلی طاهری بنیان گذار مکتب معروف 

به عرفان حلقه توسط حکم شعبه 36 دادگاه تجدید نظر
2-فرا رسیدم ماه مبارک رمضان و پاسداشت آن در سراسر جهان 

اسالم.

و  کلیسا  چندین  در  تروریستی  هولناک  انفجار  چندین  3-وقوع 
هتل در سریالنکا مصادف با روز عید پاک از سوی داعش و کشته 

و زخمی شدن صدها نفر از جمله گردشگران خارجی
انقالب  پاسداران  سپاس  فرمانده  جعفری  محمدعلی  4-برکناری 
اسالمی توسط رهبر انقالب و سپردن این جایگاه به حسین سالمی 

جانشین وی
5-درگذشت وکیل برجسته دادگستری بهمن کشاورزی که سابقه 
وکالت غالمحسین کرباسچی شهردار وقت تهران را بر عهده داشت
6-ارسال پیامک هایی از سوی پلیس امنیت اخالقی تهران برای 
اخذ  و  کردند  حجاب  کشف  خود  خودروهای  در  که  شهروندانی 

تعهد کتبی از آنها
7-فتوای رهبر انقالب و آیت اهلل مکارم شیرازی به قمار آلوده بودن 

برنامه برنده باش و حذف این برنامه از شبکه سه سیما
8-قتل یک روحانی با سالح کالشنیکف در همدان توسط فردی 
شرور که 24 ساعت بعد توسط پلیس با ضرب گلوله کشته شد و 

احضار افراد مشوق این قاتل از جمله مهناز افشار به دادگاه
۹-حواشی بازی سپاهان پرسپولیس در لیگ برتر و زخمی شدن 

ده ها نفر و کشته شدن یک تماشاگر
10-نهم اردیبهشت روز بزرگداشت شوراها و دهم اردیبهشت روز 

گرامی داشت خلیج همیشه پارس
روز  و  مطهری  استاد  شهادت  سالروز  اردیبهشت  11-دوازدهم 

بزرگداشت معلم
12-پخش شایعه سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین و اعتراضات 

وسیع به این تصمیم احتمالی
13-اجرای یکی از آهنگ های خواننده زیر زمینی )ساسی مانکن( 

در برخی مدارس و واکنش مقامات کشور به این حرکت
قسمت  از  خروج  بر  مبنی  ملی  امنیت  عالی  شورای  14-تصمیم 
تصمیم  اتخاذ  برای  اروپا  به  روزه  مهلت شصت  و  برجام  از  هایی 

قطعی
شکل  و  فارس  خلیج  منطقه  به  آمریکا  بر  هواپیما  ناو  15-اعزام 
گیری آرایش جنگی در این منطقه بر علیه ایران و واکنش مسؤالن 

ایرانی
در  بیمارستانی  در  پاپ  خواننده  صفوی  بهنام  16-درگذشت 

اصفهان به دلیل بیماری سرطان
17-حمله به چند نفتکش در بند فجیره امارات و بر عهده گرفتن 

آن از سوی گروههای یمنی مخالف دولت عربستان
قهرمانی  سومین  با  ایران  برتر  فوتبال  هجدهم  لیک  18-پایان 
پرسپولیس با مربیگری برانکو ایوانکوویچ و برپایی جشن و سرور 

در سراسر ایران

اخبار کوتاه

سرپرست فرمانداری شهرستان عنبرآباد با صدور پیامی 
و  ارتباطات  ملی  روز  ماه،  اردیبهشت   27 فراسیدن 
روابط عمومی را به دست اندکاران عرصه روابط عمومی 

تبریک و تهنیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:
بسم ا...  الرحمن الرحیم

وافکار عمومی  های جمعی  رسانه  دنیای  امروز  دنیای 
است و استفاده از ظرفیت ها، منابع و ابزارهای اطالع 
رسانی در چنین فضایی شرط اولیه موفقیت و اثرگذاری 
و  ها  توفیق سیاست  یا عدم  توفیق  تردید  بی  و  است 
برنامه های مدیران در فراهم کردن بستر مشارکت و 
همکاری مردم است که توجه به نقش و جایگاه روابط 
های  ظرفیت  و  بسترها  از  یکی  عنوان  به  ها  عمومی 
اطالع رسانی و حلقه اتصال سازمان ها و نهادها با افکار 

مشارکت  در جلب  بسزایی  تاثیر  تواند  می  عمومی 
تقویت  و  شهروندان  های  دغدغه  به  پاسخگویی  و 
بین  بیشتر  همفکری  و  همدلی   ، اعتماد،امیدواری 

مدیران و مردم داشته باشد.
ملی  روز  ماه؛  اردیبهشت   27 فرارسیدن  اینجانب 
ارتباطات و روابط عمومی  را به تمامی فعاالن عرصه 
و  به جامعه خدوم  بویژه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات 
عمومی  روابط  کارشناسان  و  مسئولین  پرتالش 
دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی 
شهرستان عنبرآباد تبریک گفته و توفیق روز افزون 

این عزیزان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

محمود رئیسی سرپرست فرمانداری 
شهرستان عنبرآباد

پیام تبریک سرپرست فرمانداری عنبرآباد به مناسب روز روابط عمومی

تالوت  و  حفظ  مسابقات  استانی  مرحله 
دومین  های  برنامه  از سری  کریم  قرآن 
هفته قرآن و عترت جنوب کرمان است 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  در  امروز  که 

اسالمی جنوب کرمان برگزار شد
عترت  و  قرآن  هفته  در  قرآنی   رقابت 

جنوب کرمان
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
کرمان  جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
به  کرمان   جنوب  قاریان  و  حافظان    ،

رقابت پرداختند.

و  فرهنگ  کل  مدیر  اسحاقی«  »حسین 
ارشاد اسالمی جنوب کرمان، با اشاره به 
عترت  و  قرآن  هفته  دومین  های  برنامه 
استانی   مرحله  گفت:  کرمان،  جنوب 
از  کریم  قرآن  تالوت  و  حفظ  مسابقات 
و  قرآن  هفته  دومین  های  برنامه  سری 
در  امروز  که  است  کرمان  عترت جنوب 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 

کرمان برگزار شد. 
که  مطلب  این  بیان  با  اسحاقی،  حسین 
دومین  از  روز  چهارمین  در  برنامه،  این 

هفته قرآن و عترت جنوب کرمان، برگزار 
مرحله  برگزیدگان  کرد:  اضافه  شد، 
و  تالوت  قرآنی  مسابقات  شهرستانی 
حفظ قرآن کریم،  در رشته های تالوت 

و حفظ قرآن کریم به رقابت پرداختند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
این  نتایج  کرد:   اضافه  کرمان،  جنوب 
مسابقات در روز  اختتامیه دومین هفته 
قرآن و عترت جنوب کرمان، اعالم و از 

برگزیدگان تجلیل می شود.

رقابت قرآنی  در هفته قرآن و عترت جنوب کرمان

گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
ملی  کنفرانس  اولین  در  کرمان  استان 
هوشمند  و  نوین  کارهای  و  کسب 
با  مقاله  تصاویر  پردازش  و  کاوی  داده 
طبیعی  گاز  مصرف  بینی  "پیش  عنوان 
روال  از  استفاده  با  خانگی  مشترکین 
های داده کاوی" مطالعه موردی: شرکت 
گاز استان کرمان از طرف کمیته داوران 
بعنوان مقاله برتر انتخاب و مورد تقدیر 

قرار گرفت. 
کرمان  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
ضمن اعالم این خبر گفت  این تحقیق 
گاز  ماهیانه  پیشبینی مصرف  منظور  به 
و  شده  انجام  خانگی  مشترکین  طبیعی 
کرمان  استان  مشترکین  مصرف  سوابق 
قرار  استفاده  مورد  سالهای گذشته  طی 
عمده  بخش  که  آنجا  از  است،  گرفته 
مشترکین، خانگی میباشند و با توجه به 
تعداد  استان،  این  در  گازرسانی  توسعه 

مشترکین، در حال افزایش میباشد. 
فالح ادامه داد یکی از فعالیتهایی که به 
قرائت  فرآیند  میشود،  انجام  مشترکین 
گاز  صورتحساب  صدور  جهت   ، کنتور 
یکبار  روز   60 یا   45 هر  که  می باشد؛ 

فرآیند،  این  انجام  و  میشود  انجام 
علی الخصوص در بخش خانگی، نیازمند 
در  است.  زیادی  زمان  و  هزینه  صرف 
صورت پیش بینی مصرف گاز مشترکین، 
به طور قابل مالحظه ای در این هزینه و 

زمان صرفه جویی خواهد شد.
وی تصریح نمود در این تحقیق، از شبکه 
عصبی، درخت تصمیم و رگرسیون برای 
مدلسازی استفاده شده و مدلسازی به دو 
روش انجام شده؛ که در اولی، پیشبینی 
مصرف با استفاده از خصوصیات مشترک 
و در دومی، پیشبینی مصرف با استفاده 
گرفته  صورت  مصرف  زمانی  سری  از 
با  مختلف  مدلهای  نتایج  سپس  است؛ 
یکدیگر مقایسه شده و مشخص گردیده 
درخت  دقت  میزان  روش،  دو  هر  در 

تصمیم بیشتر از دو مدل دیگر است.
منتشر  مقاالت  دیگر  به  فالح  مهندس 
در  کرمان  استان  گاز  شرکت  شده 
و  اشاره  المللی  بین  های  همایش 
اثرات  "ارزیابی  عنوان  با  مقاله  افزودند: 
تقلیل فشار  ایستگاه های  بر روی  زلزله 
CGS و  TBS با استفاده از آنالیز محدود  

با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران،  

افق  ساالنه  المللی  بین  همایش  در 
،کامپیوتر  برق  مهندسی  در  نوین  های 
کسب  به  موفق  و  شده  ارائه  مکانیک  و 
گواهی از مرکز بین المللی کنفرانس ها 
و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان 

اسالم )موسسه )ICSD  شده است. 
خیز  زلزله  به  توجه  با  داد  ادامه  ایشان 
زلزله  تاثیر  بررسی  کرمان  استان  بودن 
مقاوم  و  گازرسانی  تجهیزات  روی  بر 
سازی جز الویت های  پژوهشی  شرکت 
گاز استان کرمان  قرار گرفته است. در 
این مقاله رفتار ایستگاههای گاز CGS و 
TBS در برابر زمین لرزه با استفاده از کد 

شبیه   ABAQUS تجاری  محدود  المان 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  و  شده  سازی 
و نویسنده راه حل های ساده و موثری 
سازی  مقاوم  و  استحکام  افزایش  برای 
سال  در  که  داده  پیشنهاد  ها  ایستگاه 
کرمان  شهر  در  ایستگاه  دو  در  جاری 

اجرا شده اند. 
استان  گاز  شرکت  طرف  از  افزود   وی 
کرمان دو مقاله دیگر با عناوین " مقایسه 
سیستم های Offline Micropayment " و 
مقاله "تشخیص عیوب تصاویر دیجیتال 

رادیوگرافی خطوط انتقال گاز با تکنیک 
های پردازش تصاویر و الگوریتم های فرا 
ملی  کنفرانس  اولین   در  نیز  ابتکاری" 
داده  هوشمند  و  نوین  کارهای  و  کسب 
کاوی و پردازش تصاویر پذیرفته و ارائه  

شده است. 
مهندس فالح در خاتمه ضمن تشکر از 
گاز  شرکت  پژوهش  امور  های  فعالیت 
استان کرمان اظهار داشتند تمام سعی و 
تالش مابر آن است که بتوانیم با حمایت 
از نخبگان علمی تعامل خوب و سازنده 
های  حوزه  با  شرکت  این  طرف  از  ای 

علمی و دانشگاهی برقرار نماییم.

نشر ده ها مقاله در کنفرانس های بین المللی و ملی توسط شرکت گاز استان کرمان

توزیع  عمومي شرکت  روابط  گزارش  به 
نیروي برق شمال استان کرمان به نقل 
شمال  اموربرق  مدیر  نورمندي  علي  از 
غرب کرمان ، برق رساني به شهرک 1۹6 

واحدي انتهاي بلوار رضوان شهر کرمان 
انجام شد.

این پروژه  انجام  براي  اینکه  بیان  با  وي 
4 میلیارد ریال هزینه شده است، اظهار 
متوسط  فشار  شبکه  متر   400 داشت:  
کابل  ضعیف  فشار  شبکه  متر   1200  ،
چراغ  دستگاه   40 نصب  دار،   خودنگه 
بخارسدیم روشنایي معابر و احداث یک 
دستگاه پست توزیع هوایي در این طرح 

انجام شده است. 
اولویت سال ۹8  درادامه  نورمندي  علي 
مصرف  مدیرت  را  غرب  شمال  اموربرق 
گفت:  و  کرد  اعالم  بار  پیک  کاهش  و 
و  گرفته  صورت  هاي  ریزي  برنامه  با 

همکاري مشترکین  امیدواریم که کمتر 
ناخواسته  هاي  خاموشي  اعمال  شاهد 

باشیم .  
تعداد  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وي 
107هزار مشترک در شمال غرب کرمان 
گفت:   ، برخوردارند  برق  روشنایي  از 
شرکت توزیع نیروي برق به عنوان یک 
نهاد خدمت رسان، تاثیرگذاري خدمات 
آن در زندگي مردم قابل لمس و مشاهده 
برخود فرض مي  به همین خاطر  است. 
شکل  بهترین  به  را  خود  خدمات  دانیم 
ارائه دهیم و تمام تالش ما بر این است 

تا رضایت مردم را جلب کنیم.
اصالح  توسعه،  اجراي طرح هاي  از  وي 

برق شمال  توزیع  بهینه سازي شبکه  و 
اموربرق  وگفت:  خبرداد  کرمان  غرب 
فروش  اول  رتبه  کرمان  غرب  شمال 
خود  به  گذشته  دوسال  در  را  انشعاب 

اختصاص داده است. 
سامانه  ایجاد  به  اشاره  با  نورمندي 
از  پس  و  فروش  خدمات  الکترونیکي 
فروش انشعاب و ارائه خدمات مشترکین 
از  دولت  پیشخوان  دفاتر  توسط  برق 
کار  در  تسریع  براي  شهروندان خواست 
نزدیک  به  خدمات  هرگونه  انجام  جهت 
محل  به  دولت  خوان  پیش  دفتر  ترین 

سکونت خود مراجعه نمایند.

مدیر اموربرق شمال غرب کرمان خبرداد:
برق رساني به شهرك ۱۹۶ واحدي انتهاي بلوار رضوان شهرکرمان

تلخ خنده !!!
به بهانه ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی!

محمد افشارمنش

روابط  مسئوالن  اساسا 
نهادها،   ، ادارات  در  عمومی 
آدم  هاو...  ،سازمان  ارگانها 
خوش   ، مشرب  خوش  های 
باالیی  هوشی  ضریب  با  رو 
شاید  که  نگارنده  اال  هستند 
از بد حادثه اینجا به پناه امده 

ام !!!
و  تعریف  در  که  هم  آنطور 
تمجید شان می نگارند : چشم و گوش اداره ، سازمان یا نهادی 

هستند که در ان مشغول به کارند.
اما وظایف بسیاری دیگرهم نیابتا بر ذمه آنها نهاده اند که قصور 
با کرام  ایضا حسابشان  آنها مجازات سنگین دارد و  از  در هریک 

الکاتبین است !
موارد  به  توان  می  حیاتی  و  های خطیر  مسئولیت  این  جمله  از 

ذیل اشاره کرد :
دارند!  را  عروس  کوچک  خواهر  حکم  افتتاح  های  آیین  در  مثال 
مسئولیت مهم بستن روبان ، تهیه فندک ، اسپند ، منقل ، سینی 

، قیچی و...
بلند گو و جارچی را دارندو  برنامه ها حکم  بلندگو بین  نبود  در 

قص علی هذا!
اگر هم احیانا در مراسمی قصوری حاصل شد بی شک مشکل از 

سطح هوش آنهاست!
مثال قاری دیر به مراسم رسید و تاخیر کرد ، میکروفن زوزه کشید 
یا سقوط کرد! کسی از »سازمان « رنجید و شکایتی به باال برد و 

وی دیر به خاک افتاد و غفلت دیگران را سریع جبران نکرد! 
بدهکار  انها  و  گویند  می  دیگران  به  مقدم  که خیر  بگذریم  حاال 

چاپخانه می شوند !
، غمزه های خبر گزاری ها و عشوه های   شرمندگی مطبوعات 

رسانه ملی در پوشش خبرها هم خود حدیثی است مفصل !!! 
متن های قشنگ تقدیر نامه ها را برای دیگران  می نویسند اما 

نوبت خودشان که می شود ...
تخصیص اعتبار هم که دست آنها نیست!

البته این همه که گفتم درد مشترک بود گرچه نگارنده شاید به 
واسطه کسوت و قدمتی که در این عرصه دارم و موی سپید کرده 
ی این حوزه ام  معموال مشمول الطاف بی دریغ مدیران و همکاران 

از جان عزیزترم بوده ام .
ختم کالم : این روز ارزشمند بر صاحبان این منصب پر مخاطره و 

مملو از دغدغه مبارک باد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان و اداره کل 

زندان های استان کرمان 
خبرنگار  گزارش  به 
جنوب  طبیعت  پیام 
نامه  تفاهم  کرمان؛ 
مشترک  همکاری 
اداره  بین  ما  فی 
و  طبیعی  منابع  کل 
جنوب  آبخیزداری 
کل  اداره  و  کرمان 
اقدامات  و  ها  زندان 
تربیتی  و  تأمینی 
در  کرمان  استان 
چوبده  و  الرشد  سریع  های  گونه  کشت  با  چوب  زراعت  توسعه  راستای 
آبی  منبع  دارای  موجود  های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  از  بهتر  استفاده  و 

مشخص، به امضا رسید. 
در  کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  کردستانی  دکتر 
پیام طبیعت جنوب کرمان گفت: در راستای تحقق  با خبرنگار  مصاحبه 
فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در سال رونق تولید، اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم 
توسعه و همچنین حفاظت از عرصه های منابع طبیعی تفاهم نامه همکاری 
مشترک با موضوع زراعت چوب در طرح های احرار و با منبع آبی مشخص 
فی ما بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان و اداره کل 

زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان منعقد گردید. 
وی در ادامه افزود: هدف از انعقاد این تفاهم نامه استفاده بهینه از منابع 
آب و خاک، صرفه جویی ارزی با هدف جلوگیری از واردات چوب، کاستن 
فشار بر عرصه های طبیعی جنگلی، کمک به حفاظت و صیانت پایدار از 
توسط  چوب  دستی  پایین  صنایع  نیاز  تامین  کشور،  های  جنگل  منابع 

زارعین و ایجاد اشتغال می باشد. 
دکتر کردستانی در پایان ضمن تشریح موضوع مورد تفاهم، بیان کرد: این 
اداره کل آمادگی الزم را در خصوص تأمین نهال رایگان جهت اجرای طرح 

زراعت چوب برای کلیه متقاضیان دارا می باشد. 
 امیری، مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان ضمن 
خیر مقدم به دکتر کردستانی و همراهان، از طرح مذکور استقبال نموده و 
گفت: با توجه به در اختیار داشتن اراضی مستعد اجرای این طرح و منبع 
آب مکفی و همچنین فراهم نمودن اشتغال پایدار برای زندانیان، بنده و 

مجموعه همکاران آمادگی کامل اجرای بندهای تفاهم نامه را داریم. 
قادری معاون فنی، دکتر احمدی معاون حفاظت  این سفر مهندس   در 
و امور اراضی، مهندس دژن نماینده مدیرکل در مرکز استان و مهندس 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  مسئول  فرامرزپور 

جنوب کرمان، دکتر کردستانی را همراهی نمودند.

مدیر آب و فاضالب شهرستان کهنوج:
راه اندازی شبکه های فاضالب یکی از 

راهکارهای بهبود کیفیت آب در شهرستان 
کهنوج است

رضا بهرامی مدیر آب و فاضالب شهری شهرستان کهنوج با بیان اینکه راه 
اندازی شبکه  فاضالب یکی از راهکارهای بهبود کیفیت آب در شهرستان 
وظیفه  بنابر  ما  همه  آب  کمبود  به  توجه  با  کرد:  ،تصریح  است  کهنوج 
باید در خصوص مصرف آب توجه الزم را  انسانی  قانونی و  شرعی، ملی، 
داشته باشیم بنابراین، راه اندازی تصفیه خانه فاضالب شهرستان کهنوج 
افزایش کیفیت آب در منطقه در حوزه حفظ محیط  بر  تواند عالوه  می 

زیست و آبرسانی به صنایع نیز نقش به سزایی داشته باشد.
ویژه   به  و  زیست محیطی  اجرای طرح های  به ضرورت  اشاره  با  بهرامی 
شبکه های جمع اوری فاضالب و تصفیه فاضالب در منطقه کهنوج، عنوان 
کرد: طرح فاضالب شهری کهنوج که چندی پیش با ابالغ تلفنی وزیر نیرو 
و با حضور مهندس جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور به بهره 
باشد  می  دارا  را  مهمی  بسیار  محیطی  زیست  های  جنبه  رسید  برداری 
که در آینده ثمرات فراوانی را به همراه خواهد داشت و باید گفت اجرای 
یک  کهنوج  شهرستان  فاضالب  آوری  جمع  شبکه  و  خانه  تصفیه  پروژه 
ارتقای کیفی بسیار محسوس در وضعیت زندگی مردم شهرستان کهنوج 

محسوب می شود.
افزود: باال بودن سطح آب های زیر زمینی، پایین بودن قدرت نفوذ  وی 
زیست،  فاضالب خانگی، حفظ محیط  بهداشتی  دفع  پذیری خاک، عدم 
از  مجدد  استفاده  و  پوستی  و  عفونی  های  بیماری  شیوع  از  جلوگیری 
اجرای  عوامل  ترین  مهم  از  و صنعتی  در بخش های کشاورزی  فاضالب 

شبکه فاضالب و تصفیه خانه فاضالب در کهنوج است .
از طریق تماس  بیان کرد:  مصرف پساب های تصفیه نشده چه  بهرامی 
و کاشت محصوالت  گیاهان  برای رشد  استفاده  از طریق  و چه  مستقیم 

موجب تهدید سالمت انسان خواهد شد.
منبع  شود،  استفاده  شده  تصفیه  های  پساب  از  اگر  شد:  متذکر  وی 
ارزشمندی از نظر آب و مواد مغذی در دسترس خواهد بود که به امنیت 
غذایی و آبی و بهبود معیشت مردم کمک می کند و در غیر این صورت 

امراض مختلف را شایع خواهد کرد.
بهرامی تاکید کرد: یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه بازچرخانی آن 
بخشی از آبهاست که تبدیل به فاضالب می شوند تا مجددا آنها را به چرخه 
مصرف بازگردانیم و بخشی از مصارف پساب ها و فاضالب های تصفیه شده 

در صنعت و کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه پروژه  فاضالب کهنوج یکی از مهمترین طرح های 
یاداور شد: در شرایط کم  آید،   به شمار می  در منطقه  زیست محیطی 
تصفیه  را  فاضالب  ما  وقتی  است  دچار  آن  به  کهنوج  که شهرستان  ابی 
کرده و به پساب تبدیل کنیم این پساب قابلیت استفاده در کشاورزی و 
در فرآیندهای صنعتی را دارد و در واقع از یک منبع آب چندباره استفاده 

کردن است که این مهم ضرورت بسیار مهم به شمار می آید.
مدیر آب و فاضالب شهری کهنوج عنوان کرد: ساخت تصفیه خانه فاضالب 
شهر کهنوج دو مرحله دارد که فاز نخست آن به ظرفیت 7 هزار و 520 
 340 معادل  اعتباری  آن  ساخت  برای  و  است  شبانه روز  در  مترمکعب 

میلیارد ریال هزینه شده است که اکنون در حال بهره برداری می باشد.
وی افزود: طرح ایجاد تاسیسات فاضالب کهنوج برای زیر پوشش قرار دادن 

جمعیتی معادل 28 هزار نفر در فاز اول است.
بهرامی خاطر نشان کرد: فاز اول شبکه جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه 
فاضالب کهنوج شامل خطوط انتقال و شبکه جمع  آوری فاضالب ، به طول 

۹1  کیلومتر و نصب 3 هزار و 520  رشته انشعاب می باشد.

پاداش ویژه نقدی برانکو به بازیکنان 
پرسپولیس برای کسب سومین قهرمانی

سرمربی پرسپولیس بابت قهرمانی این تیم در لیگ برتر پاداش ویژه ای را 
به بازیکنان اختصاص داد

سرمربی سرخپوشان پایتخت مبلغ هزار یورو برای بازیکنان اصلی و پانصد 
صورت  در  تا  بود  گرفته  نظر  در  پرسپولیس  نشینان  نیمکت  برای  یورو 

پیروزی مقابل پارس جنوبی به صورت نقدی دریافت کنند.

بازدید فرماندار و معاون سیاسی امنیتی 
از روند بازسازی ارگ قدیم بم

هادی شهسوارپور  فرهنگی  میراث  و  موزه  روز جهانی  با  همزمان 
سیاسی  معاون  زورونی  عباس  اتفاق  به  بم  شهرستان  فرماندار 
،امنیتی فرمانداری از ارگ جهانی و روند بازسازی آن بازدید نمودند 
. شایان ذکر است از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بازسازی و مرمت 

قسمت حاکم نشین و کاله فرنگی ارگ بم آغاز گردیده است .

استاندار کرمان تاکید کرد:



3شماره ۵۹      دوشنبه   ۳0 اردیبهشت 

نظر به افزایش خسارات صورت گرفته در سیل اخیر به دلیل تخطی از قانون؛ 

دکتر عبدالرضا دانشی

بارندگی های اخیر ،سیل و ویرانی های        
جانی  های  خسارت  و  ها  خرابی  از  جدای  آن 

ما  کشور  است،برای  تأسف  باعث  که  مالی  و 
نعمت فراوانی هم به همراه داشت که کشور را 
از خشکسالی و کمبود آب و بحران ناشی از آن 
رهایی بخشید اما مهمتر از آن تلنگری بود که 

به همه مردم و مسوالن زد.
در  موجود  های  واقعیت  با  را  ما  سیل 
،رنج  درد  و  غم  و  کرد  روبرو  کشور  فضای 
مختلف  های  بخش  در  موجود  های  وکاستی 
نظارتی  و  فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،مدیریتی 
زبان  به  و  داد.  نشان  ما  به  و  هویدا  را  کشور 
و  بیاندیشید  باید  که  فهماند  ما  به  زبانی  بی 
تغییر کنید،زیرا اگر بهترین نعمت الهی بر شما 
نازل گردد میتواند به دلیل عدم تدبیر به بال و 

خسران بدل گردد .
سیل نشان داد بحران یک مرتبه به وجود نمی 
آید و مسائل ساده ای همانند ساخت و ساز با 
به  که  رودخانه  در حریم  بدون مجوز  یا  مجوز 

دلیل عدم نظارت نهادهای متولی صورت میگرد 
در بلند مدت می تواند به بحران تبدیل شود، 
اما متأسفانه فرهنگ ما فرهنگ عیب جویی و 
تعیین مقصر است و پس از وقوع حوادث همواره 
اشتباه  کسی  چه  ببینیم  که  هستیم  صدد  در 
به  ما  بپردازد،حتی  تاوان  باید  و چگونه  میکند 
شخصی،اجتماعی  زندگی  در  پیوسته  صورت 
عادت  و  میکنیم  پا  به  و سیاسی خود جنجال 
کرده ایم که انگشت اشاره خود را سوی شخص 
خاطی دراز کرده اما به ندرت از نهادهای مسؤل 
می خواهیم تا مسؤلیت کارهایشان را بر عهده 

بگیرند.
علی  نظارتی  دستگاهای  خصوص  این  در 
بایست  کشور  کل  بازرسی  سازمان  الخصوص 
اشراف کاملی بر وظایف دستگاه ها و برنامه های 
آنها داشته باشد و قبل از انحراف از مسؤلیت و 

یا کوتاهی در انجام وظایف مانع آن شود.

دن آریلی روانشناس و متخصص اقتصاد رفتاری 
در کتاب پشت پرده ریاکاری بیان میدارد قفل 
آدم  که  است  گرفته  قرار  در  روی  این  برای 
درستکار را درستکار نگه دارد، وی بیان میکند 
و یک درصد  و دزدند  ریاکار  یک درصد مردم 
باقی  ۹8درصد  اما  درستکارند  همیشه  مردم 
ماند  خواهند  باقی  درستکار  زمانی  تا  مانده 
ایجاد جرم  بستر  و  باشد  که همه چیز درست 
نحوی  به  اگر شرایط  زیرا  نباشد،  مهیا  فساد  و 
رقم بخورد که به حد کافی وسوسه شوند آنها 
نیز ممکن است دست به خطا بزنند.پس نتیجه 
می گیریم قفل ها برای حفاظت از مردم نسبتا 
درستکار نصب می شوند تا آنها وسوسه نشوند و 
درستکار باقی بمانند.این بدین معنی است که 
اگر شرایط وسوسه کننده باشد هر فردی ممکن 

است دچار خطا شود.
مثال همین ساخت و ساز در بستر رودخانه عده 

با باز کردن یا شکستن قفل ها در سکوت  ای 
یا پشتیبانی عده ای قانون را زیر پا گذاشته و 
زمینه ساز تشویق دیگران به بی قانونی و فراهم 
شدن زمینه ایجاد بحران گردیدند اما چه کسی 
در این خصوص با قاطعیت با آنها برخورد کرده 
و گزارشی را قبل از سیل به حوزه قضایی ارسال 
کرده است، البته شاید موردی در مناطقی مثل 

لواسانات این مسأله اتفاق افتاده باشد.
 شایان ذکر است که سیل این لطف بزرگ را 
به کشور کرد و اشکال و نواقص کار ما را برمال 
کرد و نشان داد طی این چند دهه رودخانه ها 
به  تجاوز  به  کسی  نشده،  روبی  الیی  سدها  و 
حریم رودخانه حساس نبوده و دستگاه نظارتی 
بر اهداف و برنامه های دستگاهها اشراف کامل 
نداشته تا انجام نشدن و یا تخلف را مانع شوند.

این سیل آمد و رفت و آثار زیان بار آن را هم 
دیدیم، پس بیایید قبل از آنکه زلزله ای دیگر 

را  گسلها  روی  بر  شده  ساخته  برجهای  مجوز 
باطل کند که احتمال وقوع آن هر لحظه امکان 
با هم همکاری کنیم و بیندیشیم و  دارد همه 

آغاز گر تغییر باشیم.
در این بین سازمان بازرسی کل کشور هم باید 
بخش نظارتی خود را تقویت کند و نقش قفل 
را برای درستکار ماندن درستکاران بیشتر نشان 
اهلل  آیت  سخنان حضرت  به  توجه  با  دهد.زیرا 
عدالت  دیوان  رئیس  معارفه  جلسه  در  رئیسی 
برای  دانشگاهیان  و  ها  دانشگاه  از  که  اداری 
همکاری دعوت فرمودند این امید می رود که 
نظارتی  اساسی در بخش های  تغییرات  قطعا  

این قوه دور از انتظار نباشد.

چراغ هایی که وقت سحـر روشن بود

لزوم تحرک و نظارت بیشتر سازمان بازرسی

ایران  که  این  به  توجه  با 
به  شیعه  و  مسلمان  کشوری 
شمار می اید اداب و سنن مربوط به ماه مبارک 
رمضان در بین مردمان ایران از جایگاه ویژه ای 
بخشی  که  رسوم  و  اداب  است0این  برخوردار 
از فرهنگ بومی جامعه را شامل می شود یکی 
این  مردمان  بخشی  هویت  عناصر  بارزترین  از 

ناحیه محسوب می شود.
همه ساله این ماه مبارک با حال و هوایی که 
بود،در  نمایان  روستاها  و  شهرها  سیمای  از 
ناحیه  هر  مختص  شکلی  با  کشور  جای  جای 
برگزار می شد.به گونه ای که در روز های پایانی 
مساجد  اماده سازی  و  غبارروبی  از  شعبان  ماه 
،بامیه و  تا  فراهم شدن بساط زلوبیا  و تکایا  
حلیم در بازار و نیز تکاپوی خانواده ها خبر از 

فرا رسیدن ماه خوب خدا می داد
 اما چند سالی است که ارج گزاری و پاسداشت 
ماه مبارک رمضان همانند سایر اداب و عقاید 

این  و مذهبی کمرنگ تر شده است0 که  ملی 
پدیده همانند سایر تحوالت اجتماعی علل چند 
بعدی و عدیده ای دارد که به برسی برخی از 

انها در این نگاشته پرداخته می شود:
***

عملکرد ضعیف عوامل 
فرهنگ ساز علی الخصوص 

رسانه ها
دار  داعیه  که  نهادهایی  از  بسیاری  امروزه 
ایرانی و اسالمی هستند  ارتقای سبک زندگی 
با عملکرد غیر کارشناسانه خود در برخی موارد 
و موجب هر چه کمرنگ  نتیجه عکس گرفته 
تر شدن عقاید نسل جدید نسبت به پیشینیان 
خود شده اند.که یکی از این نهادها رسانه علی 

الخصوص رسانه ملی می باشد.
با رشد و توسعه فناوری های نوین اطالعات و 
شئون  همه  هادر  رسانه  حضور  با  و  ارتباطات 
زندگی انسان بستری برای اثرگذاری این پدیده 
فراهم  ،فرهنگی،مذهبی،  اجتماعی  ارکان  در 
گردیده به نوعی میتوان چنین گفت که انسان 
از ان که محصول تربیت خانواده  امروزه بیش 
محصول  باشد  جامعه  اموزشی  سیستم  یا  و 
نقش  این  با  ،باری  است  جامعه  های  رسانه 
بخش  هر  در  قصور  که  گفت  بایستی  خطیر  
رسانه میتواند تاثیری جبران ناپذیر بر افکار و 

عقایدعمومی داشته باشد.حال با نگاهی گذرا به 
عملکرد تلویزیون و سایر رسانه ها در سالهای 

اخیر چند انتقاد وارد است.
اساس  بر  روانشناسی  در  مهم  نظریه  یک 
معنا  بدین  است  استوار  مشاهده ای  یادگیری 
ماه  در  می اموزد   ببیند  را  چه  هر  انسان  که 
کاله  ها  سریال  اغلب  محتوای  رمضان  مبارک 
کشیدن  تصویر  به  یا  مبتذل،  برداری،طنز 
بدبختی و فالکت افراد شریف و متدین است.

که در برخی موارد انقدر رسانه در نشان دادن 
این  که  میکند  اغراق  اور  رنج  مسایل  و  تلخی 
را فراهم  افسردگی جامعه  خود میتواند زمینه 

کند.
این در حالی است که در هیچ یک سریال ها 
فضایی که در آن ماه مبارک و زیبایی ،ارامش 

و معنویت ناشی از آن  را القا کند نمیبینیم.
-برنامه های مذهبی همگی حالت سخنرانی و 
رسانه  جذابیت  و  از خالقیت  و  داشته  موعظه 
ای در هیچ یک از این برنامه ها خبری نیست.

  -حذف برخی از افراد و برنامه ها نظیر ربنای 
استاد شجریان و شعر معروف قبل از ان که یک 
نوستالژی مذهبی در ایران به وجود اورده است 

و بسیاری از افراد با آن پیوندی قلبی دارند.
نهادهای  برخی  بگذریم  که  رسانه  نقش  از 
مسول در احیای فرهنگ حسنه امر به معروف 
رفتارهایی خالف رحمانیت و زیبایی دین اسالم 
در پیش می گیرند که موجب دین گریزی افراد 

جامعه می شود.
ساجده احمد یوسفی

***
مشکالت اقتصادی و تورم

از مسایلی که در ماه رمضان امسال کام  یکی 
گرانی  مساله  است  نموده  تلخ  را  داران  روزه 
اساس  بر  می باشد  گسیخته  افسار  تورم  و 
و  اشخاص  از  بسیاری  شده  انجام  مصاحبات 
مساجد و دیگر نهادها که هر ساله سنت حسنه 
پای  بر  را  داران  روزه  اطعام  و  دادن  افطاری 
میداشتند امسال قادر به این کار نبودند.قیمت 
برخی از اقالم که در سفره روزه داران همیشه 

وجود دارد افزایش یافت.
افطار  سفره  ثابت  پای  که  خرما  مثال  طور  به 
پنج  الی  چهار  قیمتی  با  امسال  بوده  ایرانیان 
گوشت  میشود.و  عرضه  گذشته  سالهای  برابر 
با قیمت صد و بیست هزار تومان و همچنین 
افزایش نجومی قیمت لبنیات و میوه و تره بار 
نه تنها تهیه اقالم ضروری خانواده ها را در ماه 
بلکه  است  نموده  مبارک رمضان دچار مشکل 
به طور جدی سالمت جامعه را تهدید می نماید 
و بیم ان میرود که بسیاری از افراد جامعه در 
اینده ای نزدیک با خطر سو تغذیه مواجه شوند.

موضوع مهمی که باید مد نظر باشد این است 
که  باشد  نظارت  بایستی  قیمت  اوضاع  بر  که 
برای  بازار  تنظیم  ستاد  های  وعده  متاسفانه 

همچنین  و  ها  قیمت  تعدیل 
ضیافت  طرح  های  نمایشگاه 
نتوانست در این تورم افسار گسیخته 
توفیقی پیدا کند و فشار را بر مردم 

کمتر نماید.
رویا کردستانی-

کارشناس اقتصاد

***
تغیر هنجارهای خانوادگی و 

تربیتی 
از مهمترین نهادها در شکل گیری عقاید  یکی 
از  بسیاری  می باشد  خانواده  انسان  رفتار  و 
انسان،  شخصیت  که  معتقدند  روانشناسان 
مادرزاد نیست؛ بلکه یک فرآیند اکتسابی است 

و در اصل 
از  یکی  خانواده  که  است  دلیل  همین  به 
و  می آید  شمار  به  کلیدی  و  مهم  نهادهای 
نهاد  این  در  انسان  اولیه  و  اصلی  شخصیت 
تربیتی  نهاد قدرتمند  شکل می گیرد. خانواده، 
است که در آیات و روایات بر نقش تربیتی آن 
می توانند  والدین  لذا  است  شده  فراوان  تأکید 
احساسات، عالیق، ویژگی های مثبت اخالقی و 

ارزش های دینی را به او منتقل کنند.
از حد  تربیتی بیش  امروزه روش  اما متاسفانه 
که  است  شده  موجب  مرفه  و  گیرانه  سهل 

حتی بسیاری از خانواده های متدین و مذهبی 
به  داری  روزه  نظیر  اموری  از  را  فرزندان خود 
دلیل عالقه و ترحم منع میکنند.این در حالی 
است که روزه عالوه بر معنویت و آثار ایمانی و 
اعتقادی تاثیرات بسیار مثبتی بر روی سالمت 
روح و جسم فرزندان خواهد داشت مباحث که 
مباحث پزشکی آن در این مقال نمی گنجد اما 
از مهمترین آثار روانی روزه بایستی به تمرین 
خویشتنداری و اراده اشاره نمود منشی که در 
.جان  است  شده  کمرنگ  امروز  نسل  فرزندان 
که  است  معتقد  نوین  روانشناسی  پدر  الک 
هدف اصلی تعلیم و تربیت خویشتن داری است 
اگر میخواهیم کودکان منظبط بار آیند باید از 
نهادینه  آنها  وجود  در  را  رفتارها  ابتدا  همان 
کنیم زیرا از بین بردن عادات اولیه دشوار است.
لذا خانواده ها تشویق و تعلیم رفتارهایی نظیر 
روزه داری و عبادت از کودکی فرزندان خود را 
این  اراده و صبر هدایت میکنند که  در مسیر 
روش بسیار دلسوزانه تر و مفیدتر برای آینده 

فرزندان خواهد بود
پروانه شهیدی- روانشناس

گزارش روشنفکری از نقش گرانی و رسانه ها در کم رنگ شدن رسوم ماه رمضان؛

محیا احمدی

شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  گمان  بی 
اسالمی به غیر از وضع قوانین و بررسی مسائل 
و  انتخابی  حوزه  مردم  قبال  در  کشور  کالن 

موکلین خویش نیز وظیفه قانونی و اخالقی دارد 
و باید تا حد توان برای عمران و آبادی دیار خود 

تالش کند
نمایندگان  های  دخالت  برخی  متأسفانه  اما   
خدمات  مصادره  و  مجریه  قوه  امور  در  مجلس 
انجام گرفته توسط دولت که جزو وظایف ذاتی 
قوه مجریه است و ورود نمایندگان به آن ناقض 
اصل تفکیک و استقالل قواست که باعث رنجش 
خاطر مردم و اهل فن شده و این مسأله را نوعی 
مصادره به نفع خویش و تبلیغات زود هنگام می 

پندارند،،

از این گذشته طرح برخی مسائل بعید یا محال 
نماینده  اخیر  پیگیری  و  نظر  اظهار  همچون 

محترم مردم جیرفت و عنبرآباد با مضمون:
) با پیگیری های یحیی کمالی پور نماینده مردم 
شریف جیرفت و عنبراباد؛ شهرستان شدن بخش 
اسماعیلیه و ساردوئیه و شهر شدن جهاد  های 

آباد و حاجی آباد کلید خورد(
آن هم ده ماه مانده به انتخابات مجلس توهین 
به شعور مردم تلقی می شود زیرا به رغم مثبت 

بودن این حرکت،
طول  ها  سده  یا  ها  دهه  شاید  آن  تحقق  اما   

در  حداقل  که  است  مقدماتی  مستلزم  و  بکشد 
و  است  محاالت  جزو  دو شهرستان  ایجاد  مورد 
قطعا هر نماینده ای که درخواستی مشابه این به 
اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور تقدیم 
کند جهت بررسی به معاونت سیاسی استانداری 

متبوع ارجاع میگردد،
لذا با توجه به اینکه موردی همانند شهر شدن 
جمله  از  الزم  پارامترهای  همه  که  آباد  علی 
شاخص جمعیت را دارا بود بیش از دو دهه طول 
کشید ،طرح چنین ادعاهایی در این بازه زمانی 
قطعا نتیجه عکس داشته و ضد تبلیغ محسوب 

می شود.

نماینده جیرفت و طـرح وعده های محال

 به دستگاه چاپ بنر و فلکس مجهز گردید        ) آماده عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی (
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بازدید شهردار کرمان از 
پروژه های در حال اجرای 

منطقه دو
همراه  به  کرمان  شهردار  عالم زاده  سیدمهران 
امور  و  نقل  و  معاون حمل  و  دو  شهردار منطقه 
زیربنایی این منطقه، از پروژه های در حال اجرای 

منطقه بازدید کردند.
این  پایگاه خبری کرمان آنالین، در  به  گزارش 
در  نزدیک  از  کرمان  شهردار  ساعته،  دو  بازدید 

قرار  دو  منطقه  پروژه های  اجرای  روند  جریان 
گرفت.

علی سعیدی، شهردار منطقه دو در حاشیه این 
متر  هزار   12 از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  بازدید، 
حال  در  منطقه  سطح  در  جدول گذاری  طول 
اجراست، گفت: 630 متر طول جدول در میدان 
بولوار  شهید ستاری، 560  متر طول جدول در 
امام رضا )ع(، 650 متر طول جدول در خیابان 
بقیه اهلل، ۹00 متر طول جدول در رفیوژ وسط 
در  جدول  طول  متر   2600 و  پارسیان  بولوار 

خیابان صاحب الزمان )عج( اجرا شده است.
الغدیر  شهرک  معابر  به سازی  به  همچنین  وی 

اشاره و تصریح کرد: معابر شهرک الغدیر به بیش 
از 7800 متر طول جدول نیاز دارد که در حال 
بعثت  بولوار  در  جدول  طول  متر   800 حاضر 
بولوار  در  جدول  طول  متر   860 یک(،  )غدیر 
ولیعصر )غدیر 2( و 3000 متر طول جدول در 

غدیر 3 اجرا شده و مابقی در دست اجراست.
رفیوژ  پی کنی  و  کاترزنی  اینکه  بیان  با  سعیدی 
وسط بولوار هوانیروز نیز انجام شده است، افزود: 
تاکنون 150 متر طول جدول در این معبر اجرا 

شده و مابقی در حال انجام است.
پارک  احداث  به  همچنین  دو  منطقه  شهردار 
اشاره و خاطرنشان  بولوار غدیر 3  بو« در  »شب 

مترمربع  مساحت 3100  به  بو  پارک شب  کرد: 
با 20 درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت 

است.

چون شنید آوای ساز ارغنون  گفت صدقنا الیه راجعون
بی گمان انسان های نیکو خصال با ترک دنیا فقط از چشم های ظاهر پنهانند ولی در قلب های مردم زنده اند و احساس میشوند.

دوستان عزیز و ارجمند آقایان کرامت و ناصر بهره مندزاده درگذشت پدر گرامیتان مرحوم محمدرضا بهره مندزاده را محضر شما و خانواده گرامی 
تسلیت گفته و از خالق بی نیاز برای آن فقید سعید در این ماه رحمت غفران واسعه الهی مسألت داریم.

مسعود و احسان احمدی
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   جناب آقای مهندس شهاب شهابی           

انتصاب شایسته و به جای جنابعالی به عنوان بخشدار بخش نو پای 
اسفندقه نشان از تجربه،تخصص،تعهد،پایبندی به اهداف دولت تدبیر 
و امید و سیاست های اصالح طلبانه مجموعه وزارت کشور در استان 
کرمان داشته و نوید شکل گیری منطقه ای آباد در شهرستان کهن 
برایتان  نیاز  بی  خالق  از  حضرتعالی  به  تبریک  دارد،ضمن  جیرفت 

توفیق و عزت بی کران مسألت داریم.

هیئت تحریریه نشریات روشنفکری و شور کویر

دهیاری ها و شوراهای اسالمی روستا یکی از ارکان مهم 
های گردشگری  اجرای طرح  و  ریزی  برنامه  مطالعه، 
در سطح روستاها می باشند، از طرف دیگر با عنایت 
و  فرهنگی  میراث  سازمان  به  وابسته  ادارات  اینکه  به 
ها  و شهرستان  ها  استان  مراکز  در  گردشگری عمدتاً 
ندارند،  ای  شعبه  معموالً  در روستاها  و  دارند  استقرار 
زمینه  در  ها  دهیاری  و  اسالمی  شوراهای  مسئولیت 
حفاظت  و  گردشگری  هنری،  فرهنگی،  های  فعالیت 
نشان  ما  های  باشد،یافته  می  بیشتر  فرهنگی  میراث  از 
های  ساخت  زیر  ایجاد  و  هادی  طرح  اجرای  میدهد 
توسعه گردشگری  در  برق  و  راه،آب  قبیل  از  اساسی 
نقش اساسی دارد ،لذا واضح است برنامه های خدمات 
عمومی دهیاری ها در توسعه گردشگری نقش کلیدی 
و  ظرفیت ها  خوبی  به  دهیاران  تا  است  الزم  و  داشته 
واقعی  طور  به  را  منطقه  هر  گردشگری  های  پتانسیل 
ظرفیت  توسعه  برای  الزم  امکانات  و  کرده  شناسایی 
نمایند. مشخص  دقیق  ارزیابی  با  را  گردشگری   های 

لذا به همین دلیل روستای زارین و سلسله آبادی های 
بیشمار در زمینه  پتانسیل های  به آن که دارای  وابسته 
گردشگری و جذب مهمان است را با همکاری دهیار 
این روستا مهندس حسین شهابی و اعضای محترم شورا 
مورد ارزیابی قرار داده و قصدمان معرفی پتانسیل های 
گردشگری  های  زیرساخت  توسعه  برای  روستا  این 
آبگرم  تجهیز  و  گردی،توسعه  بوم  های  خانه  قبیل  از 
قبیل  از  منطقه  ارگانیک  میوه  ها  ده  درمانی،معرفی 
دارویی  گیاهان  و...،معرفی  مرکبات،زیتون،انگور،انار 
های  میوه  و...،معرفی  آویشن،زیره  قبیل  از  کیفیت  با 
حیات  کوهی،معرفی  پسته  قبیل  از  وحشی  و  طبیعی 
ایجاد  برای  ریزی  برنامه  نهایتا  و  منطقه  غنی  وحش 
رودخانه  حاشیه  در  ساحلی  جاده  و  گاه  استراحت 
و  شور  رودخانه  به  خود  مسیر  در  که  روستا  دائمی 
یکی  به  میتواند  و  میگردد  منتهی  جازموریان  تاالب 
از مسیرهای مهم آفرودسواری ایران بدل گردد،، می 
روستا  اسالمی  شورای  مجموعه  و  دهیاری  که  باشد 
راه  قبیل  از  ابتدایی  های  زیرساخت  کردن  فراهم  با 
ایمن،برق،روشنایی معابر،تابلوهای راهنما و...شرایط را 
برای ورود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،اتاق 
شهرستان  اقتصادی  معین  عنوان  به  منطقه  بازرگانی 
جیرفت و عنبرآباد ،فرمانداری و بخشداری مهیا ساخته 
و آماده هرگونه همکاری با نهادهای مسؤل برای تحقق 

موارد مطرح شده است.
آقایان  و  روستا  دهیار  مهندس شهابی  پایان  در 
بشکار  حسن  و  پیمانه  پرویش،حامد  حسین 
همکاری  از  روستا  اسالمی  شورای  اعضای 
بخشدار  قاسمی  محسن  مهندس  همیاری  و 
سیاوش  ،مهندس  جبالبارز  بخش  محترم 
ها،محمدجواد  دهیاری  فنی  مسؤل  بیدشکی 
اسحاقی مسؤل مالی دهیاری ها و سایر پرسنل 
ویژه  توجه  و خواستار  نموده  ویژه  تشکر  بخشداری 
عطاپور  مهندس  آقای  شهرستان  جدید  فرماندار 

وزیری به این روستا و تحقق خواسته های باال شدند.

شهابی دهیار ؛

 زارین می تواند به یکی از روستاهای هدف گردشگری تبدیل شود


