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یادداشت  مدیر مسئول روشنفکـری
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1

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

کارت سوخت به دست همه 
متقاضایان می رسد

2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

جشنـواره تابستـانی 
۲۰۲۰ کام کـرمانی ها را 

شیـرین کرد
4

3

تأثیر الکل بر رانندگی و مسائل 
قضائی و حقوقی مربوط به آن

مدیرعامل آبفای کشور خبر داد؛

آب رسانی اضطراری به کرمان تا دو 
ماه آینده افتتاح می شود

3

با تالش مجموعه شهرداری کرمان؛

2

مطالبه گری اگر 
به معنای انعکاس 
مشکالت مردم 
باشد استقبال 

می کنیم

دکتر فدایی در پاسخ به مدیر مسئول روشنفکری:

فعالیتهای فرهنگی 
باید روحیه امید 

و پویایی در 
دانشجویان ایجاد 

کند
2

دکتر مکارم :

اصحاب فهیم و اهالی فرهیخته و سختکوش 
رسانه،فرهنگ و هنر استان کرمان

مجید داوری شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری

به درستی شما پاسبان حرمت و قداست قلم بوده و سوگند پروردگار به کلک را ارج نهاده اید،هر 
آنچه که در زمینه تحقق دموکراسی،آزادی بیان و توسعه مردم ساالری شکل گرفته مدیون خدمات 
شبانه روزی و دلسوزانه شماست،بی شک تحول اداری،باال رفتن بازدهی کار ادارات و سازمان ها 
خبرنگار  مقــام  بـــزرگداشت  روز  مرداد  شماست،هفدهم  سازنده  انتقـادات  و  نظـــارت  حاصل 
از رویتان  اندکی غبار خستگی  و  از زحمات و تالش های شما جبران  تا قسمــتی  فرصتی است 
زدوده شود،این روز مهم و تاریخی که مزین به نام مبارک شهید خبرنگار محمود صارمی است را به 
یکایک شما عزیزان تبریک میگویم و از همکاری و همیاری صمیمانه شما با مجموعه شورای اسالمی 

و شهرداری شهر تاریخی دوساری در طی مدت مسئولیتم کمال سپاس و امتنان را دارم.

جناب آقای دکتر حمزه احمدی مدیرکل محترم 
منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر کل منابع طبیعی جنوب 
استان صمیمانه محضر شما تبریک عرض میکنیم،بی گمان انتصاب 
مدیری با تجربه و توانمند در این مسؤلیت خطیر و جوانگرایی،حکایت 
از توجه و تدبیر ویژه دولت دکتر روحانی به تحقق شایسته ساالری و 

نخبه گرایی،در راستای مطالبات بخش اعظمی از جامعه دارد.
حضور شما در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیت مدار 
پیش در  از  بیش  و تحرک  نشاط  تجربه،نوید بخش  از  باری  کوله  با 
آرزوی  جنابعالی  برای  منان  ایزد  درگاه  بود،از  خواهد  مجموعه  این 

موفقیت داریم.
مجید داوری شهردار و اعضای شورای شهر دوساری

مشکالت معیشتی و تنگ نظری ها نفسمان را بریده
  همیشه درد این و آن نوشتیم

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

                                                     چرا که روز و شب هذیان نوشتیم...

سنتی  های  گاهشمار  های  خوبی  از  یکی 
و  ها  مناسبت  وجود  نوین  های  تقویم  و 
بزرگداشت هایی در دل روزهای سال است،گر 
چه برخی از وقایع و جشن های مهم حذف و 
بسیاری از سنن کهن به بوته فراموشی سپرده 
شده اند و تقویم فعلی ما بیشتر غم زاست تا 

شادی افزا ولی اندک خوبی هایی نیز دارد.
در تاریخ رسمی کشور ما هفدهم  مردادماه به 
مناسبت شهادت محمود صارمی مسئول دفتر 
خبرگزاری جمهوری اسالمی در مزار شریف 
نیروهای  توسط   1377 سال  در  افغانستان 

مرتجع طالبان به نام روز خبرنگار نام گذاری شده،هر چند این حرکت و این اقدام 
از طرف تصمیم گیرندگان اقدامی ستودنی است، اما اگر برگ برگ اوراق تقویم را به 
نام خبرنگاران کنند در مقابل حساسیت باالی این حرفه و مخاطرات پیدا و پنهان 
آن ناچیز و اندک است، زیرا خبرنگاری را نمی توان شغل نامید بلکه عشقی است که 
آدمی را وادار به تحمل این دریای مشقت میکند و تنها از یک انسان وارسته بر می 
آید که با آرامش بدرود کند و همه عمر بر لبه بران تیغ حرکت کند،خاطرم هست 
چندی قبل  برخی اقشار معترض بودند که چرا خبرنگاران همچون مشاغل سخت 
و طاقت فرسا پیش از موعد بازنشست میشوند؟در پاسخ به سؤال این عزیزان باید 
گفت که اوالً هنوز این تصمیم در پیچ و خم های بروکراسی اداری مغفول مانده و 
سازمان تأمین اجتماعی باید معیار خبرنگار بودن شخص را تشخیص دهد و از طرفی 
اگر این تخفیف را برای خبرنگاران قائل شوند در واقع به قانون تمکین کرده اند؛ زیرا 
خبرنگاری تنها گزارشگری در میدان جنگ و حضور در عمق حوادث و بالیای طبیعی 
نیست،خبرنگاری مرگ خاموش و فرسایش تدریجی انسان است و به درستی میتوان 
ادعا کرد که یک روز خدمت کردن در این حوزه استرس و فشاری بیش از ده سال 
کار اداری بر روح و روان آدمی وارد میکند، زیرا خبرنگار همه عمر بر سر یک دو راهی 
کشنده قرار دارد که اگر حقیقت را ننویسد با رسالت خویش بیگانه است و در صورتیکه 

حقیقت را عریان کند سیل نارضایتی،هجمه و مؤاخذه به سمتش آغاز میشود.
برای  دلمان  و  هستیم  خویش  پرچم  و  نظام  میهن،  عاشق  که  ما  برای  واقع  در 
فرهنگ،تاریخ و هنر این دیار می سوزد و هرگز نمیتوانیم گریه کودکی از گرسنگی و 
اشک مظلومی را از بی عدالتی تحمل کنیم انجام این کار سخت و دردآور است و شاید 
روزی نباشد که به ترک این راه فکر نکنیم ،اما عشق به بیان واقعیت حلقه ای بر گردن 

ما افکنده و به دنبال خویش میکشد . ....          ادامه ص 2
                                                        احسان احمدی

به مناسبت روز خبرنگار

نظر به جایگاه واالی نشریات و اصحاب رسانه به 
عنوان حافظان رکن چهارم دموکراسی و آزادی بیان 
و تالش های زاید الوصف این بزرگواران در جهت 
اطالع رسانی و شفافیت امور و نظارت منصفانه و 
خردورزانه بر عملکرد مقامات و مسئولین و وادار 
کردن همگی به پاسخگویی و قانونمندی میطلبد 
تقویم  های  ورق  همه  و  سال  روزهای  تمامی  تا 
این  اما  باشد،  بزرگواران  این  بزرگداشت  مختص 
قشر با همه سختی ها و نامالیمات زندگی و کاری 
به  را  بیدارشان  وجدان  و  ننشستند  پای  از  هرگز 
فراموشی نسپردند،هفدهم مرداد بهانه ای است که 
هم  دیگران  کوشش،  و  تالش  همه  این  پاس  به 
این فرهیختگان  به ساحت  عرض ادب و احترامی 
کنند،خدا را شاکریم که مجموعه ما تعامل و همکاری مناسبی با مطبوعات و اهالی رسانه 
داشته و ما نیز از حمایت ها و انتقاداتشان درس خوب بودن و خوب خدمت کردن را آموختیم، 

هفدهم مرداد این روز عزیز بر همه شما بزرگواران مبارک و ایام و روزگار به کامتان باد.

فعـاالن،صاحب نظـران و اهالی 
محتـرم رسانه و مطبوعات استان کرمان

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر جبالبارز

3

زیبایی چشـم و ابرو به قیمت دالر
گزارش روشنفکری از هزینه های سر سام آور خدمات سالن های آرایش زنانه؛

در سایه سکوت سازمان محیط زیست؛

شهـرداری ها و دهیـاری ها 
بالی جـان طبیعت
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

استاندار کرمان با تقدیر از نقش رسانه های 
و  رسانی  اطالع  سازی،  فرهنگ  در  استان 
ریزی  برنامه  گفت:  عمومی  اعتماد  ایجاد 
انجام  خبری  های  نشست  برگزاری  برای 
شده است و ضمن تأکید به مدیران برای 
برگزاری نشست های خبری و پاسخگویی 
دلسوزانه  و  سازنده  انتقاد  از  ها،  رسانه  به 

اصحاب رسانه استقبال می کنیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
محمدجواد فدایی عصر امروز 13 مردادماه 
با  استاندار  اندیشی  هم  نشست  در   98
های  رسانه  و  مطبوعات  مسئول  مدیران 
رسانه  زحمات  از  تشکر  با  کرمان  استان 
های استان در زمینه اطالع رسانی، ارتقاء 
بین  ارتباط خوب  ایجاد  و  جامعه  فرهنگ 
در  رسانه  نقش  افزود:  مسووالن  و  مردم 
متقابال  و  مردم  به  دولت  انعکاس خدمات 
به  مردم  مشکالت  و  مسائل  انعکاس 
بسیار  عمومی  اعتماد  ایجاد  و  مسئولین 
توسط  شده  مطرح  مسائل  و  است  مهم 
نشست  این  در  ها  رسانه  مسئول  مدیران 
می  تاثیر  ما  آینده  های  برنامه  در  قطعا 

گذارد.
وی با تأکید بر برنامه ریزی برای حمایت از 
مطبوعات و پیگیری حل مسائل و مشکالت 
مالی و کاغذ اظهار داشت: کاغذ بحث ملی 
و در حیطه مسئولیت های وزارت فرهنگ 
در  اینکه  باوجود  و  است  اسالمی  ارشاد  و 
اما  نیست؛  استانداری  اختیارات  حیطه 
استانداری کرمان این مشکالت را منعکس 

و پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اصل پاسخگو بودن مسئوالن 
به رسانه ها تصریح کرد: اصل بر این است 
پاسخگوی  ها  دستگاه  مدیران  و  بنده  که 
رسانه ها باشیم و اگر نشست های خبری 
در این مدت برگزار نشده است، تعمدی در 
کار نبوده، ضمن آنکه در این مدت 8 ماه 
استانداری بنده، کارهای دیگری قصد بوده 
انجام شود، اما به دلیل مشکالت و اتفاقات 
دیگر در استان حتی نتوانستیم آن برنامه 

ها را پیگیری کنیم.
نشست  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
عمومی  روابط  با  ها  رسانه  گذشته  هفته 
که  گرفتیم  تصمیم  گفت:  استانداری 
را  فرصت  این  استان  اداری  شورای  در 
از  بعضی  که  کنیم  فراهم  ها  رسانه  برای 
مطرح  استانی  مسئولین  از  را  سئواالتشان 

کنند و این فرهنگ به یک عادت در بین 
مدیران و سایر دستگاه ها تبدیل شود.

برای  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  فدائی 
برگزاری نشست های خبری افزود: از نقد و 
انتقاد سازنده توسط رسانه ها استقبال می 

کنیم ولی انتقاد با تمسخر فرق دارد.
های  صحبت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
کرمان  تدبیر  و  سبزواران  نشریه  مسئول 
منفوریت  و  محبوبیت  بین  مرز  درباره 
تصریح کرد: بین کار و محبوبیت باید یکی 
بودن  انتخاب کرد و محبوبیت و منفور  را 
است  این  معیار  منتهی  باشد  مالک  نباید 
داریم  توان  در  آنچه  خدا  و  خود  بین  که 
در  را  مسئولیت  باید  فرد  و  بدهیم  انجام 

شرایطی قبول کند که در توانش است.
باید  معتقدم  داشت:  ابراز  کرمان  استاندار 
همه جلسات منتج به تصمیم گیری و همه 
به  کسی  شاید  و  شود  مستند  ها  تصمیم 
نکرده  مستندسازی  کشور  در  من  اندازه 
در سمت  زمان 7 سال حضور  در  و  است 
معاونت عمرانی استانداری بیش از 1000 
صفحه صورتجلسه با خط خودم نگاشته ام 
استاندار کرمان  به عنوان  و در زمان حال 
که  کنم  می  مستند  را  جلسات  همه  نیز 
معتقدم یک مجموعه ای از کارهایی انجام 
است  است که حتی ممکن  نشده  یا  شده 

کسی در جریان نباشد.
موضوع  به  مربوط  مطلبی  درباره  فدائی   
شده  مطرح  های  بحث  و  مورگن  دره  آب 
مسئول  مدیران  برخی  سوی  از  انتقادی 
مبنی بر انتقال آب از حوزه های دیگر برای 
شهر کرمان عنوان کرد: اگر قناتی داریم با 
ِدبی 40 لیتر در ثانیه که در مجارت کرمان 
قرار دارد، باید به همه مطالعات آب کرمان 
شک کنیم!! اما با همه این وجود این ادعای 
مطرح شده در حوزه آب دره مورگن را در 

و  استان  آب  مدیران  حضور  با  ای  جلسه 
رسانه ها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه هر کاری بتوانیم برای 
انجام  کرمان  نجیب  مردم  و  استان  این 
مطبوعات  به  نیاز  ما  گفت:  داد،  خواهیم 
قوی داریم که روی پای خود ایستاده و به 
ارتقاء فرهنگ جامعه کمک کنند و از سوی 
مدیریت  اصالح  جهت  در  صادقانه  دیگر 

استان و بهبود کارها فعالیت کنند.
استاندار کرمان در ادامه با اشاره به صحبت 
های مدیر مسئول نشریه روشنفکری درباره 
ترویج مطالبه گری در استان افزود: مطالبه 
معنای  به  اگر  و  شود  تعریف  باید  گری 
باشد  نیازها  و  مردم  مشکالت  انعکاس 
معنای  به  اگر  اما  کنیم  می  استقبال  که 
به  تحمیل  و  غیرکارشناسی  های  خواسته 

دولت باشد، نتیجه بخش نیست.
جلسات  در  که  تذکراتی  به  اشاره  با  وی 
به مدیران می دهد، تصریح کرد: معتقدم 
و  رفع  را  اشکاالت  تذکر  با  مدیری  اگر 
آن  ندارد  لزومی  کند،  درست  را  رفتارش 
دیگر  سوی  از  و  بدهیم  تغییر  را  مدیر 
بدهیم،  تغییر  را  مدیری  بخواهیم  وقتی 
نمایندگان، وزارتخانه و گروه های سیاسی 
نظرات  این  گرفتن  میانگین  و  دارند  نظر 
کار سختی است و معموال وزارتخانه ها به 

راحتی مدیران را تغییر نمی دهند.
به روند سخت تغییر  اشاره  با  دکتر فدائی 
منافع  گرفتن  نظر  در  اهمیت  و  مدیران 
می  که  است  ماه  چند  کرد:  بیان  استان 
خواهم مدیری را در استان تغییر بدهم و 
به این نتیجه رسیده ام که قطعا باید تغییر 
برای  هنوز  کنیم  می  احساس  اما  کند، 
مدیر  تغییر  این  وزارتخانه  در  ما  دوستان 
استانداری  سخت است. هر چند در مدت 
را  مدیرانی  بوده  الزم  که  جاهایی  بنده، 

بخواهیم  وقتی  از طرفی  و  ایم  داده  تغییر 
مدیری را تغییر بدهیم باید فرد بهتری را 
انتخاب کنیم و باید مطئمن باشیم که این 
تغییر، بهبود ایجاد می کند و به نفع استان 

است.
استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
کرمان افزود: تذکرات از باب این است که 
معتقدم برخی مدیران سوء نیت ندارند اما 
تغییر  که  دهیم  می  تذکر  و  نیستند  آشنا 

رفتار بدهند و این مسئله محسوس است.
وی تصریح کرد: موفقیت هر سیستمی به 
همکاران آن سیستم است و یک مدیر باید 
همکارانی انتخاب کند که کارآیی داشته و 
بتوانند کار کنند و در غیر این صورت موفق 

نخواهند بود.
استاندار کرمان درباره درست نبودن اجرای 
برخی پروژه ها شهری عنوان کرد: احساس 
می کنم در همه شرایط بهترین تصمیم را 
گرفته ایم و در این زمینه می توانیم بحث 

کنیم و استدالل دو طرف را بشنویم.
وی درباره نتیجه بخش بودن سفر مقامات 
و  رفت  از  برخی  افزود:  استان  به  کشوری 
و  آنهاست  استان وظیفه  به  آمد مسئوالن 
ببینند  نزدیک  از  را  مسائل  از  برخی  باید 
نبوده است  نیز  نتیجه  بدون  این سفرها  و 
رییس  نوبخت  آقای  سفر  در  حداقل  و 
به  جنوب  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان 
هزار   10 ساخت  موضوع  کرمان  استان 
و  جنوب  محرومان  برای  مسکونی  واحد 
آن هم  کار ساخت  و  استان مصوب  شرق 

اکنون آغاز شده است.
فدائی درباره خروجی سفرهای استاندار به 
تهران نیز اظهار کرد: اعتباراتی که امسال 
استان  به  وزراء  سفرهای  در  توانستیم 
ارقام  بگیریم،  تهران  در  بنده  جلسات  و 
معجزه آوری بوده است که به عنوان مثال 
پروژه  از  یکی  برای  اعتبارات  جذب  رقم 
هزار   9 جاری  سال  در  استان  آب  های 
میلیارد تومان است و حتی مورد تحسین 
قرار  نیز  استان  آب  اسبق  مدیران  از  یکی 

گرفته است
مدیران  با  استاندار  اندیشی  هم  نشست 
استان  های  رسانه  و  مطبوعات  مسئول 
کرمان عصر روز یکشنبه 13 مردادماه 98 
برگزار  استانداری  اعظم  پیامبر  سالن  در 

شد.

دکتر فدایی در پاسخ به مدیر مسئول روشنفکری:
مطالبه گری اگر به معنای انعکاس مشکالت مردم باشد استقبال می کنیم

1-ادامه بحث و مشاجرات کریمی قدوسی نماینده مشهد پیرامون 
وجود افراد دو تابعیتی در دولت و اعتراض شدید رحیمی جهان 

آبادی نماینده تربت جام به این نماینده جبهه پایداری
2-انتخاب بوریس جانسون چهره سیاسی جنجالی به رهبری حزب 

محافظه کار بریتانیا و نخست وزیری این کشور  
3-خروج مزدک میرزایی گزارشگر ورزشی موفق از کشور و اخذ 

اقامت کانادا
4-ثبت رسمی شورای عالی سیاست گذاری اصالحات تحت عنوان 

»جبهه اصالح طلبان ایران اسالمی« در وزارت کشور
۵-قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان با شکست برزیل و ایتالیا به 

میزبانی بحرین
6-اظهارات موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقالب تهران مبنی 
بر اجرای حبس طبق قانون مجازات برای افرادی که فیلم یا عکس 

برای مسیح علی نژاد ارسال می کنند
7-درخواست مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از مسؤالن ایران 

و صحبت از طریق رسانه های ایرانی با مردم
8-تصمیم ه ئیت دولت مبنی بر کاهش چهار صفر از پول ملی و 

واکنش طنز آلود مردم به این مصوبه
9-تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران توسط ایاالت 

متحده آمریکا
رعایت حجاب خصوصا در  پیرامون  و مقررات جدید  10-مباحث 

مورد هنرمندان و سلبریتی ها

ادامه یادداشت مدیر مسئول

اخبار کوتاه

ادامه از ص اول 
با درد اصحاب قلم و اهالی  باشد که همه اشخاص حقیقی و حقوقی 
رسانه که امروزه بار سنگین مسائل مالی نیز بر آن افزوده شده آشنا 
شوند و به جای بداخالقی راه را برای بیان واقعیات بر خبرنگاران واقعی 
زیربنای  که  بیان  آزادی  و  دموکراسی  توسعه  شک  کنند،بی  هموار 
و...  ،فرهنگی  اجتماعی،سیاسی،اقتصادی  های  زمینه  همه  در  توسعه 
امکان پذیر نیست و  آزاد  است بدون داشتن مطبوعات و رسانه های 
تحکیم و تقویت رکن چهارم دموکراسی قطعاً به تضعیف پایه های فساد 
و ناهنجاری در جامعه که هم اکنون به شدت در سیستم اقتصادی و 

اداری ما ریشه دوانده منتهی خواهد شد .
احسان احمدی

علوم  دانشگاه  رئیس  مکارم  اصغر  دکتر 

پزشکی جیرفت در جلسه شورای فرهنگی 
فرهنگی  فعالیتهای  داشت:  اظهار  دانشگاه 
پویایی  و  امید  نشاط،  زمینه  باید  و هنری 
از  همواره  ما  و  کند  فراهم  را  دانشجویان 
تأثیر  و  آورانه  نو  های  برنامه  و  طرحها 
گذار در پیشرفت دانشجویان در حد توان 

حمایت میکنیم.
برگزاری  سازنده  نقش  به  اشاره  با  وی 
اظهار  جوانان  روحیه  در  اردوهای جهادی 
خدمات  ارائه  اینکه  به  توجه  با  داشت: 
ارائه  کشور  در  که  درمانی  و  بهداشت 
حاضر  حال  در  است،  یافته  ارتقا  میشود 

در  اردوها  این  برگزاری  هدف  مهمترین 
میتواند  درمان  و  بهداشت  خدمات  زمینه 
و  فضاها  این  در  دانشجویان  قرارگرفتن 

فرهنگسازی در کمک به هم نوع باشد.
این  در  آبادی  دولت  مشایخی  محمدرضا 
جلسه ضمن تبریک برای کسب رتبه هفتم 
دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت 
دانشجویی  معاونتهای  عملیاتی  برنامه  در 
فعالیتهای  داشت:  اظهار  بهداشت  وزارت 
نیز  دانشگاه  دانشجویان  هنری  و  فرهنگی 
دستاوردهای خوبی داشته که در این راستا 
جشنواره  به  ارسالی  آثار  از  اثر   ۵ انتخاب 

سیمرغ است البته هنوز نتایج چند بخش 
سایر  در  امیدواریم  که  است  نشده  اعالم 

رشته ها هم دانشجویان ما موفق باشند.
عمومی  روابط  از  تقدیر  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت 
علوم پزشکی جیرفت به عنوان برترینهای 
های  برنامه  افزود:  کشور  در  عرصه  این 
نقش  همواره  دانشگاهها  در  فرهنگی 
سازنده در نسل جوان داشته است که این 
فعالیتها  این  به  بیشتر  توجه  لزوم  موضوع 

در دانشگاه ها را نشان میدهد.

دکتر مکارم:

فعالیتهای فرهنگی باید روحیه امید و پویایی در دانشجویان ایجاد کند

مهندس  روشنفکری  نشریه  گزارش  به 

حمید بیدشکی مدیر امور دام سازمان بیان 
داشت:  مجتمع دامپروری جهاد کشاورزی 
انتخاب  در سال 94 در پی سیاست های 
شهرستان قلعه گنج به عنوان شهر پایلوت 
اقتصاد مقاومتی به بنیاد مستضعفان معین 

اقتصادی شهرستان واگذار شد .
وی افزود : به دنبال آن تعداد 2000 رأس 
دارای  نژاد و خالص مورسیا که  بز شیری 
و  باال  تولید شیر  مهمی چون  خصوصیات 
وارد  اسپانیا  از کشور  است  زایی  قلو  چند 
ابراز  ضمن  بیدشکی  حمید  مهندس  شد. 

و  سیاستگذاران  همت  با  افزود:  امیدواری 
متولیان اکنون شاهد پیشرفت روز افزون و 
استقبال خوب از این مجتمع در منطقه و 
کشور هستیم به طوری که اکنون تکاپوی 
تحول  و  نمیدهد  را  متقاضیان  همه  نیاز 
و  منطقه  بز  پرورش  جامعه  در  عظیمی 

کشور بوجود آورده است. 
اهداف تشکیل  مجمع  از  وی گفت: یکی 
با تسهیالت  واگذاری گله های ۵0 رأسی 
بانکی طرف قرارداد جهت محرومیت زدایی 

به متقاضیان می باشد.

اکنون  افزود:   ادامه  در  بیدشکی  مهندس 
تعداد 23 واحد پرورش بز مورسیا با مجوز 
گنج  قلعه  شهرستان  در  کشاورزی  جهاد 
احداث و دام آنها هویت بخشی و درسامانه 

جامع مرکز اصالح نژاد ثبت شده است .
جهادکشاورزی  سازمان  دام  امور  مدیر 
جنوب کرمان در ادامه افزود: پرورش این 
دام مورد رضایت بهره برداران قرار گرفته 
است که با برنامه ریزی های انجام شده قرار 
است تعداد این واحدها تا پایان سال به ۵0 

واحد برسد.

مهندس بیدشکی: 

احداث واحدهای پرورش بز مورسیا تا پایان سال ۹۸ به ۵۰ واحد میرسد  

بازدید حسینی مدیر کل تامین اجتماعی 
استان کرمان از اجرای طرح پرونده 

الکترونیک شعبه چترود

حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان در بازدید نظارتی از شعبه 
چترود افزود : یکی از مهمترین ابعاد کاربرد فناوری اطالعات در سازمان 

ایجاد پرونده الکترونیک است .
وی در بازدیدی که از روند اجرای طرح پرونده الکترونیک در شعبه چترود 
داشت در جمع کارکنان تصریح کرد : در دنیای کنونی هر سازمانی که از 
تکنولوژی اطالعات و شبکه های ارتباطی بی بهره باشد به تدریج از جریان 

ارائه خدمات مطلوب به مراجعین دور خواهد ماند .
پرونده  های  ویژگی  :از  کرد  بیان  کارکنان  به  خطاب  همچنین  ایشان 
مناسب  ابزار  ایجاد  و  به مردم  الکترونیکی  نوین  ارائه خدمات  الکترونیک 
برای کارکنان ،ایجاد بستر اطالعاتی مناسب برای تجمیع دادها،نظارت بر 

کیفیت ارایه خدمات و کاهش هزینه ها می باشد .
اجتماعی  تامین  مدیر کل  دیدار  رئیس شعبه چترود در حاشیه  شمسی 
استان از شعبه بیان کرد:تا کنون در اجرای روند انجام پرونده الکترونیک 
در  شعبه  کارکنان  توسط  پرونده  برگ  هزار   80 از  بیش  شدگان  بیمه 

سیستم  اسکن گردیده .

انتصابات اخیر در استان کرمان:
خنجری  اهلل  کرمان،حبیب  استاندار  فدایی  دکتر  سوی  از  حکمی  طی 

فرماندار سابق زرند به عنوان مدیر کل حوزه استاندار منصوب گردید.
طی احکام جداگانه ای از سوی رحمانی فضلی وزیر کشور ابوذر عطاپور 
عنوان  به  سربیژن  رئیسی  محمود  و  جیرفت  فرماندار  عنوان  به  وزیری 

فرماندار عنبرآباد منصوب گردیدند.
طی حکمی از سوی مرجان شاکری محسن کردستانی به عنوان سرپرست 

اداره محیط زیست شهرستان جیرفت منصوب گردید

کارت سوخت به دست همه متقاضایان می رسد
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: افرادی که قبال در سامانه 
دولت همراه ثبت نام کرده اند، نگران دریافت کارت سوخت خود نباشند؛ 
چراکه تالش ما این است که نهایتا تا 20 مردادماه کارت این افراد را در 

اختیارشان قرار دهیم.

حسین اسحاقی:
اعطای وام به متقاضیان اهل قلم از ۱۴ مرداد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان 
،اهالی اهل قلم از نیمه دوم مرداد ماه می توانند جهت دریافت وام اهل 
قلم اقدام کنند  حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان ضمن اعالم این خبر گفت : اعضای سامانه اهل قلم خانه کتاب می 
توانند از 14 مردادماه با مراجعه به سایت ahleghalam.ir در قسمت 
وام،   ثبت درخواست  به  نسبت  در بخش خدمات،  پروفایل شخصی خود 
براساس بندهای تعریف شده در آیین نامه اجرایی تسهیالت وام اهل قلم، 
اقدام کنند.  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان افزود: واجدین 
شرایطی که در سایت اهل قلم ثبت نام و مدارک خود را تکمیل کنند و 
را   وام خانه کتاب  امکان ثبت درخواست  باشد،  تایید شده  آنها  اطالعات 

خواهند داشت.

از ابتدای سال جاری در جیرفت :

با رضایت اولیای دم  ؛ هفت نفر  محکوم به 
قصاص نفس از اعدام رهایی یافتند

1۵درصد  زندانیان  آزادی  و  کاهش  درصد   14 جیرفت  زندان  به  ورودی 
افزایش داشته است.

نشست هماهنگي مقدماتي شرکت هاي توزیع 
برق منطقه 3کشور براي گذر از پیک بار

نشست هماهنگي گذر از پیک بار تابستان  98 در شرکت هاي توزیع برق 
مدیران  با حضور  کنفرانس  ویدئو  به صورت  کشور  برق  توزیع   3 منطقه 
عامل و معاونان شرکت هاي توزیع نیروي برق خراسان جنوبي، یزد، توزیع 

شمال و جنوب کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان برگزار شد .
مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان  در این نشست که 
با هدف هماهنگي و همسوسازي شرکت ها در برنامه گذر از پیک تابستان 
تواندکمک  مي  تجارب  انتقال  و  مساعي  تشریک  برگزار شد، گفت:    98
موثري به حل مسائل و مشکالت پیش رو در منطقه داشته باشد.  محمود 
شهبا  تقسیم کشور به مناطق پنج گانه و برگزاري نشست هاي منطقه اي را 

در راستاي تحقق اهداف عالیه صنعت برق موثردانست .
علي افتخاري معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروي برق شمال 
نیز با اشاره به فرهنگ سازي مدیریت مصرف بر لزوم اجراي سیاست ها و 

مصوبات ابالغي توانیر در جهت کاهش پیک بار تاکید کرد. 
و  نظرات  بندي  جمع  هدف  با  مقدماتي  جلسه   این  است،  گفتني 
ارائه در  به منظور  پیشنهادهاي شرکت هاي توزیع برق منطقه 3 کشور 
جلسه 12مرداد ماه در استان خراسان جنوبي با حضور مسئولین شرکت 

توانیر تشکیل گردید.

طرح نشاط ورزشی در بقعه متبرکه بی بی 
عصمت کوهبنان اجرا شد

سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه کوهبنان گفت: طرح نشاط 
بی  بی  متبرکه  بقعه  جوار  در  جوانان  و  ورزش  اداره  همکاری  با  ورزشی 

عصمت )س( این شهرستان برگزارشد. 
کرمان،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
کوهبنان  خیریه  امور  و  اوقاف  نمایندگی  دفتر  سرپرست  جعفری  حسن 
نشاط  طرح  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  همکاری  با  داشت:  اظهار 
ورزشی در جوار بقعه متبرکه بی بی عصمت )س( این شهرستان برگزارشد.
وی افزود: این طرح ورزش همگانی با حضور ورزشکاران و عالقه مندان به 

صورت هفتگی در شهرستان برگزار می شود.

محمود رئیسی فرماندار شهرستان 
عنبرآباد با صدور  پیامی از ابراز 

محبت اقشار مختلف مردم و مسئوالن 
شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد 

قدردانی کرد

با سپاس به درگاه ایزدمنان و ضمن تشکر از ُحسن اعتماد جناب 
ابراز  از  می دانم  الزم  کرمان،  محبوب  استاندار  فدایی  دکتر  آقای 
محبت و لطف همه دوستان عزیز و مسئوالن، خانواده معظم شهدا 

و ایثارگران، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم
متعال  خداوند  از  پیشین  فرمانداران  زحمات  از  تشکر  ضمن 
می خواهم که در ایفای هرچه بهتر وظایف این مسئولیت خطیر و 
خدمت به مردم فهیم و قدرشناس شهرستان عنبرآباد یاری ام نماید 
دریافت نظرات سازنده تمامی عزیزان، بزرگترین هدیه ای است که 
توسعه  به  دستیابی  و  موجود  تنگناهای  و  موانع  رفع  راستای  در 
پایدار شهرستان، با کمال افتخار دریافت می کنم و از خداوند متعال 
میخواهم توفیق خدمت به این مردم شریف را به اینجانب بعنوان 

سرباز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران عطا فرماید.
الهی،  الطاف  سایه  در  شهداء  مطهر  خون  برکت  به  است  امید 
توجهات حضرت ولی عصر )عج( و تبعیت از فرمایشات رهبر فرزانه 
همکاری  با  امید  و  تدبیر  دولت  اهداف  راستای  در  بتوانم  انقالب 
تمامی  از  استفاده  و  مسئولین  و  شریف  مردم  شما  همه  تعامل  و 
ظرفیت های شهرستان، گامی رفیع در جهت ارتقاء جایگاه و توسعه 

این شهرستان را از خداوند متعال خواستارم
محمود رئیسی

فرماندار شهرستان عنبرآباد

پروژه  افتتاح  از  کشور  آبفای  مدیرعامل 
ماه  دو  تا  کرمان  به  اضطراری  آب رسانی 

آینده خبر داد.
آنا  خبرگزاری  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
اشاره  با  جانباز  حمیدرضا  نیرو،  وزارت  از 

به  اضطراری  آب رسانی  پروژه  اینکه  به 
کرمان تا دو ماه آینده افتتاح می شود، 
اجرایی  عوامل  حاضر  حال  در  گفت: 
مشغول  جبهه  چند  در  پیمانکار 
مقطع  یک  در  تا  هستند  لوله گذاری 
موجود  چاه های  از  را  آب  کوتاه  زمانی 
به شهر  کوتاه مدت  پروژه  یک  به عنوان 

کرمان منتقل کنیم.
در  گفت:  دراین باره  آبفای  مدیرعامل 
جریان این سفر دو پروژه در حوزه مسکن 
به شهر  آب  انتقال  و همچنین طرح  مهر 
از 200  بیش  انتقال  با ظرفیت  نجف شهر 

لیتر بر ثانیه آب افتتاح شد.
سامانه  از  بازدیدش  به  اشاره  با  وی 
این  کرد:  تصریح  سیرجان  شهر  فاضالب 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  پروژه 
مرحله  است.  شده  تعریف  مرحله  دو  در 
بیش  دارای  شبکه  بخش  در  آن  نخست 
که  است  فاضالب  کیلومتر شبکه  از 300 
سرمایه گذار  توسط  آن  از  عمده ای  بخش 
نیز  طرح  مانده  باقی  برای  و  شده  انجام 
میان  خوبی  همکاری  و  برنامه ریزی 
برقرار  منطقه  شهری  مدیریت  مجموعه 

شده است.

کشور  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
این  تصفیه خانه  سازه ای  مراحل  افزود: 
پروژه نیز در حال انجام است و مقرر شده 
است تا فاضالب با کیفیت مناسب تصفیه 
مصرف  به  تا  شود  حذف  آن  نیتروژن  و 
روز  قیمت  براساس  برسد.  صنعت  بخش 
قرارداد  ارزش  تومان  میلیارد   400 حدود 

این پروژه است.
جانباز در پایان تأکید کرد: در حال حاضر 
پروژه  تومان  میلیارد   ۵00 و  هزار  دو 
شدن  اجرایی  آماده  کرمان  در  فاضالب 

است.

مدیرعامل آبفای کشور خبر داد؛

آب رسانی اضطراری به کرمان تا دو ماه آینده افتتاح می شود

اطالع رسانی روزانه قیمت ۱۰۰ قلم کاال از طریق اپلیکیشن و سامانه ۱۲۴ 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان: این سامانه در فاز اول حداقل قیمت،حداکثر قیمت و قیمت عرف 100 قلم کاال را به صورت روزانه به 

مردم می رساند.
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در سایه سکوت سازمان محیط زیست؛ 

زندگی  محل  یا  زیست  محیط  از  حفاظت 
انسان ها و سایر موجودات باید خط قرمز هر 
انسانی باشد که از مادر متولد می شود،زیرا 
اگر خانه یا کاشانه ما دچار هر حادثه ای شود 
را  آن  توان  می  ای  هزینه  و  مالی  مسائل  با 
سر و سامان داد و به روز اول باز گرداند،اما 
محیط  و  طبیعی  منابع  تخریب  متأسفانه 
نشستن  کشتی  در  همان  حکایت  زیست 
و  است  کردن  سوراخ  را  خویش  پای  زیر  و 
ها  رعایت  عدم  و  ها  انگاری  سهل  این  دود 
در  چه  جانداران  و  ها  انسان  همه  به چشم 
حکایت  و  رفت  خواهد  آینده  چه  و  امروز 
بالی  صدها  با  گریبانی  در  سر  و  ما  امروزه 

طبیعی اعم از خشکسالی،سیل،گرمای بیش 
بی  حاصل  و...همه  گردها،طوفان  حد،ریز  از 
مهری به طبیعت مظلوم و مهربان است و بی 
گمان اگر آب دهانمان را به باال پرت کنیم در 
آمد،متأسفانه  خواهد  فرود  خودمان  صورت 
محیطی201۵  زیست  توافقنامه  علیرغم 
پاریس و امضای این پیمان بین المللی مبنی 
بر کاهش گازهای گلخانه ای غالب کشورها 
از جمله کشور ما به این توافق پایبند نبوده 
و هر روز وضع کره خاک بدتر از دیروز می 

شدید  تغییرات  بگذریم،  که  جهان  شود،از 
اقلیمی در کشور و استان خودمان گواه این 
در  صدا  به  سالهاست  خطر  زنگ  که  است 
آمده و روشن کردن کولر در برخی ییالق ها 
که تا دو دهه قبل باید در تابسان از وسایل 
گرمایشی استفاده می شد و رسیدن دما در 
کما  به  درجه   ۵۵ باالی  به  جنوب  و  شرق 
رفتن طبیعت را فریاد می زند،اما به دور از 
سیاست گذاری های بین المللی و ملی اداره 
کل محیط زیست استان و ادارات شهرستان 

محیط  از  حفاظت  زمینه  در  توانند  می  ها 
زیست حساسیت بیشتری از خود نشان داده 
و جلوی برخی تخلف ها همانند محل تخلیه 
زباله های شهرداری ها و دهیاری  نامناسب 
توان  می  تأسف  کمال  با  که  بگیرند  را  ها 
گفت یکی از عوامل عمده در تخریب محیط 
شوند  می  محسوب  طبیعی  منابع  و  زیست 
پراکندن میلیون ها قطعه پالستیکی و  با  و 
نایلون در میان درختان و بوته ها ضمن ایجاد 
اعم  برای گیاهان و موجودات زنده  مخاطره 

حیوانات،پرندگان  از 
و  منظر  خزندگان  و 
را  طبیعت  سیمای 
به شدت مخدوش و 
کنند،لذا  می  زشت 
با  است  ضروری 

تشکیل جلسه اضطراری در این مورد،ادارات 
محل  از  بازدید  به  مکلف  را  ها  شهرستان 
دهیاری  و  ها  شهرداری  تمامی  زباله  دفن 
ها نموده و ضمن برخورد با متخلفان ،برای 

زیست،  به محیط  ادامه آسیب  از  جلوگیری 
مناطق مناسب جایابی و به صورت دوره ای 
توسط کارشناسان این اداره کل بر نحوه دفن 
ساختمانی  های  نخاله  و  ها  زباله  دپوی  و 

نظارت الزم صورت پذیرد.

زیبــایی چشـم و ابرو به قیمت دالر

شهرداری ها و دهیاری ها بالی جان طبیعت

یکی از داغ ترین و مهمترین مسائل و مصائب 
امروز جامعه ایران معضل بیکاری و مشکالت 
و  مسائل  این  تبین  در  می باشد.  اقتصادی 
مشکالت عوامل گوناگونی مطرح می شود که 
از مهمترین آنها می توان به فشارها و تحریم 
های خارجی،سیاست های ناکارامد مسئولین 
اما  نمود،  اشاره  اختالس  و  اداری  فساد  و 
ایران  در جامعه  و شغلی  معیشتی  مشکالت 
بدنه  و  بطن  به  که  دارد  هم  دیگری  روی 
فرهنگ  همچون  عواملی  برمی گردد  جامعه 
همچنین  و  تجملگرایی  مصرف،  نادرست 

زیاده خواهی و بی انصافی بسیاری از اصناف 
تبلیغات روزافزون  ،به عنوان مثال  و مشاغل 
عرضه  های  فروشگاه  حد  از  بیش  تراکم  و 
رستوران  و  ،تاالرها  آرایش  لوازم  و  پوشاک 
خدماتی  مراکز  همچنین  و  لوکس  های 
تقاضا  با  مراکز  این  تناسب  عدم  و  گوناگون 
در  سرانه  همچنین  و  جامعه  نیاز   و  واقعی 
آمد نشان از  ظاهرسازی و فرهنگ نا به جای 

مصرف در میان ایرانیان دارد .
حرفه  به  تا  آنیم  بر  نگاشته  این  در  باری 
خدمات  دریافت  و  عرضه  نحوه  و  آرایشگری 
پیرامون این حوزه به عنوان مشتی از خروارها 

مشکل فرهنگی در حوزه اقتصاد بپردازیم :
****

هست  ای  حرفه  مشاغل  از  آرایشگری 
نیز  هنر  یک  تجربه  و  مهارت  بر   عالوه  که 
امروز  دنیای  در  واقع  در  می شود  محسوب 
از شکل سنتی خود فاصله  آرایشگری  حرفه 
گرفته و به یک شغل پیچیده و تخصصی بدل 
شده است که برای موفقیت در این پیشه به 
مهارت و دانش الزم و همچنین روابط عمومی 
باال و خالقیت و ذوق هنری،آشنایی با مسائل 

ایمنی و بهداشتی و اراستگی ظاهری و صرف 
هزینه های زیاد نیاز است.

از طرفی این شغل به دلیل عوارض جسمی 
و  گردن  ارتروز  کمر  دیسک  نظیر  گوناگون 
بیماری  انواع  با  مواجهه  همچنین  و  واریس 
انواع الرژی ها  های پوستی و یا واگیر دار و 
و اختالالت تنفسی به دلیل سر و کار داشتن 
به  از مشاغل سخت  با مواد شیمیایی  مداوم 

شمار می اید 
تغییرات  به  توجه  با  سو  دیگر  از  همچنین 
سریع فرایند مد و نیز نیاز به به روز شدن و 
همچنین نبود بیمه و بازنشستگی این شغل 

از امنیت شغلی برخوردار نیست.
که  معضالتی  و  مشکالت  تمام  وجود  با  اما 
برای این حرفه بر شمرده میشود در هر شهر 
زیبایی  تعداد معدودی سالن  یا شهرستان  و 
سرسام  آنها  خدمات  قیمت  که  دارد  وجود 
آور است و از آن عجیب تر افراد تحصیلکرده 
هزینه  این  پرداخت  به  که حاضر  متمدنی  و 
می شوند به عنوان مثال با تماسی که با چند 
سالن زنانه معروف شهر کرمان داشتیم قیمت 

ها به شرح زیر بود :

آرایش ویژه عروس 1 الی 4 میلیون تومان

تتو 300 الی یک میلیون 

رنگ مو 100الی 700هزار تومان

این قیمت های نجومی از دو وجه قابل بحث 
است.

 وجه اول این است که آرایشگری که برای یک 
میانگین حداکثر300  به طور  آرایش عروس 
را  هزارتومان هزینه میکند چند درصد سود 
محاسبه نموده که این خدمات با بهایی حدود 

ده برابر ارایه میکند.
از طرف دیگر نهادهای مسئول  و واحدهای 
این  های  قیمت  بر  نظارتی  هیچ  ایا  نظارتی 

صنف ندارند؟
****

اما روی دیگر این سکه استقبال بی حد حصر 
میباشد.که  زیبایی  های  سالن  این  از  بانوان 
جامعه  کارشناس  یک  نظر  خصوص  این  در 

شناسی را جویا شدیم

****
ثروتمند  افراد  تعدادی  همواره در هر جامعه 
وجود دارند که زندگی آنها شرایط خاص خود 
را دارد و هزینه های گزافی را صرف لباس و 

آرایش و سایر موارد میکند. 
امد  در  با  افرادی  که  اینجاست  سوال  اما 
کمتر  حتی  یا  میلیون  سه  الی  دو  ماهیانه 
های  هزینه  صرف  را  مبلغ  این  چگونه 
هریک  از  که  ای  گونه  به  میکنند  آرایشگاه 
از بانوانی که دو الی سه میلیون خرج آرایش 
شب عروسی خود کرده اند نظرسنجی کنیم 
یا مشاوره ژنتیک را  ازدواج و  ایا مشاوره  که 
قبل ازدواج انجام می دهند؟ ابتدا بحث هزینه 
ماهیانه  که  هایی  خانم  می کشند.یا  پیش  را 
 ، مو  رنگ  صرف  تومان  پانصد  الی  چهارصد 

تتو ، و سایر اقدامات زیبایی میکنند؟ تعدادی 
دندان پوسیده دارند و همواره از قیمت گزاف 
و  هستند  گله مند  دندانپزشکی  های  هزینه 
احتماال تعداد زیادی از انها این وقت و هزینه 
را صرف ازمایش های روتین زنانه نظیر تست 

پاپ اسمیر و ماموگرافی نخواهند نمود.
 در نتیجه باید گفت این رشد قارچ گونه سالن 
های زیبایی گرانقیمت و سایر مراکز خدمات 
و پوست و غیره عالوه بر بی انصافی برخی از 
افراد در برخی اصناف ریشه در پدیده ای به 
نام فقر فرهنگی دارد چرا که تقاضا در جامعه 

عرضه را به دنبال دارد.
ساجده احمد یوسفی _ کارشناس 

ارشد جامعه شناسی

گزارش روشنفکری از هزینه های سر سام آور خدمات سالن های آرایش زنانه؛

 به دستگاه چاپ بنر و فلکس مجهز گردید        ) آماده عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی (

جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی  تلفکس : ۴3۲۱37۱۸ - ۰3۴  * ۰۹۱7۸۴7۲۸7۴     

چاپخانه ، صحافی و تبلیغات
 مهـدوی گراف

خرید و فروش ماشین های لیزینگ ، قسط عقب افتاده و توقیف در پارکینگ . 
آزاد سازی ماشین های لیزینگ بدون پرداخت اقساط عقب افتاده 

                                                     به صورت کامال قانونی
                                                     0۹1۳۳46۹716 کویری

محیا احمدی
کارشناس ارشد روانشناسی

سروان مهران سعیدی
کارشناس پلیس راهور

رانندگی  برای افراد در حالت مستی و مصرف 
تا رفع کامل  افیونی  یا  داروهای روان گردان 
آثار آن ممنوع است. رانندگی پس از مصرف 
مواد مخدر یا آشامیدن نوشیدنی های الکلی 
برد.  خواهد  باال  بسیار  را  تصادف  احتمال   ،
مصرف این مواد به تنهایی می تواند خطرناک 
سپس  و  آنها  مصرف  مطمئنا  ولی  باشد 
رانندگی کردن، بسیار خطرک تر و مرگبارتر 

خواهد بود.
تمام  در  و  به سرعت جذب خون شده  الکل 
بدن حرکت می کند و باعث می شود توانایی 
یابد.  انسان کاهش  و دید  ، هوشیاری  ذهنی 
اگر نوشیدنی های الکلی یا مواد مخدر مصرف 
زیر  موارد  انجام  رانندگی  صورت  در  نمایید 

برای شما غیر ممکن خواهد بود:
- کنترل سرعت خودرو

- توانایی کنترل فرمان خودرو
و  جاده  کنار  با  ایمن  طولی  فاصله  رعایت   -

سایر خودرو ها
و  پیاده  عابرین  راهنما،  به چراغهای  توجه   -

خطرات احتمالی
- تمرکز بر روی رانندگی

- بیدارماندن و هوشیاری در طول رانندگی
- تشخیص موقعیتهای خطرناک

اصالح  پیرامون  دولت  اخیر  مصوبه  اجرای   
راهنمایی  ماموران  رانندگی،  جریمه های 
هزار   400 جریمه  صدور  به  را  رانندگی  و 
مستی  حالت  در  که  رانندگانی  برای  تومانی 
افیونی  و  روانگردان  داروهای  مصرف  با  یا  و 
این  میزان  کرد.  موظف  می کنند،  رانندگی 
رقم تنها مجازاتی نیست که برای این گروه از 
رانندگان مدنظر قرار گرفته اند و قانون گذار به 
موارد دیگری از مجازات هم اشاره می کند که 
با »حمایت«  یک قاضی کیفری در گفت وگو 
جزئیات موارد قانونی که به مصرف کنندگان 
رانندگی،  زمان  در  ویژه  به  الکلی  مشروبات 

اختصاص دارد را تشریح کرد.
***

 زن یا مرد بودن راننده مست در 
مجازات وی اثرگذار است؟

حالت  در  جرم  مرتکب  بین  مجازات  نوع  در 
مستی تفاوتی وجود ندارد اما در مورد افرادی 
نرسیده اند  کیفری  مسئولیت  سن  به  که 
مجازاتی مانند افرادی که به مسئولیت کیفری 
آنها  برای  قانون  و  نمی شود  اجرا  رسیده اند 

کمی تخفیف در نظر می گیرد.
 پلیس راهنمایی از چه روشی برای شناسایی 
الکلی مصرف  رانندگان متخلف که مشروبات 

کرده اند استفاده می کند؟
روش های  با  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
ادرار  آزمایش  خون،  آزمایش  مانند  معمول 
الکلی  مشروبات  آزمون  دستگاه های  و 
راننده پی ببرند.  به حالت غیرعادی  می توانند 
پلیس راهنمایی و رانندگی از راننده متخلف 
می خواهد در دستگاه آزمون مشروبات الکلی 
الکل  این دستگاه نشان دهد که  اگر  و  بدمد 
مجاز  حد  از  بیش  راننده  تنفس  در  موجود 
مجازات  و  جریمه  است  مکلف  پلیس  است 
دیگر را نسبت به راننده اعمال کند. البته در 
بسیاری از کشورها رانندگی در هنگام مستی 
قابل تعقیب و مجازات است و در این کشورها 
اگر راننده به میزان خاصی الکل مصرف کرده 

باشد با وی برخورد شدید قانونی می شود.

 بیمه شخص ثالث خسارت ناشی 

از رانندگی در حالت مستی را 
پرداخت می کند؟

ثالث  شخص  بیمه  قانونی  لحاظ  از  بله، 
در  را  تصادفات  از  ناشی  خسارت های  باید 
بدون  رانندگی  کند.  پرداخت  شرایطی  هر 
با  منافاتی  مستی  حالت  در  یا  گواهینامه 
مکلف  ثالث  شخص  بیمه های  و  نداشته  هم 
شخص  زیرا  هستند  بیمه  حق  به پرداخت 
راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده 
شده  مشاهده  موارد  از  برخی  در  اما  است؛ 
حق  پرداخت  از  ثالث  بیمه شخص  که  است 
بیمه به قربانیان حوادث خودداری می کند یا 
به  نسبت  بیمه کننده  شرکت  نیز  مواردی  در 
خانواده  یا  قربانی  به  خسارت  مبلغ  پرداخت 
به  متخلف  راننده  از  سپس  و  اقدام  قربانی 
راننده  از  و  می کند  شکایت  قضایی  مراجع 

خسارت می گیرد. 
***

 آیا مستی بر ارتکاب جرم 
تأثیرگذار است؟

انسانی که حالت متعادل دارد و احساس، عقل 
کمتر  می کند  اعمال  کنترل  را  خود  رفتار  و 
قرار  جرم  ارتکاب  و  اشتباه  خطا،  معرض  در 
اول  مخدر  مواد  و  الکلی  مشروبات  می گیرد، 
و  فرد می گیرد  از  را  و کنترل  رفتاری  تعادل 
سلب آرامش  موجب  مستی  هم  مواردی  در 
کلی  به  شخص  و  می شود  شخص  اختیار  و 
به  می دهد.  دست  از  را  خود  رفتار  کنترل 
می شویم  مواجه  فردی  با  وقتی  ترتیب  این 
است،  کرده  مصرف  مخدر  مواد  و  الکل  که 
این فرد تحریک پذیرتر است، قدرت مدیریت 
است  بیشتر  او  پرخاشگری  و  ندارد  بحران 
باید  ما  پس  می شود،  خطرناک  نتیجه  در  و 
در  دلیل  همین  به  که  باشیم  داشته  توجه 
برای  الکلی  مشروبات  مصرف  کشورها  اکثر 
اموری مانند رانندگی ممنوع اعالم شده است 
و واکنش های کیفری، اداری و انتظامی دارد.

جزای  در  تغییر  مجازات  قانون  اصالح  در   
راننده های مست اعمال شده است؟

به  نسبت  دنیا  کشورهای  اکثر  در  امروزه 

رانندگی واکنش  مرتکبان جرایم راهنمایی و 
گونه ای  به  می شود.  اعمال  شدیدی  کیفری 
اما  می شود؛  تلقی  بازدارنده  عامل  خود  که 
این کشورها فقط به مجازات تکیه نمی کنند. 
ما  کشور  در  اخیر  سال های  در  خوشبختانه 
نیز بسیاری از روش های جدید علمی و موثر 
مثال  طور  به  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
آموزش های  مانند  جدیدی  جایگزین های 
اعتبار  سلب  یا  متخلف  افراد  به  مجدد 
دایمی  محرومیت های  یا  رانندگی  گواهینامه 
است.  شده  پیش بینی  رانندگی  از  موقت  و 
واکنش های  مختلف  های  حالت   در  واقع  در 
کشور  در  است.  شده  پیش بینی  متفاوتی 
به  نسبت  مجازات  میزان  معمول  طور  به  ما 
دلیل  همین  به  و  است  کمتر  کشورها  دیگر 
از  برخی  به  نسبت  جزا  قانون  بازنگری  در 
توجه  با  هنوز  اما  شد  تجدیدنظر  مجازات ها 
تخلف های  مجازات  کشور،  بومی  شرایط  به 
راهنمایی و رانندگی و بسیاری دیگر از جرایم 
کمتر از کشورهای دیگر بوده و این به دلیل 
مسایل مختلفی از جمله میزان درآمد، سابقه، 

فرهنگ و سایر معیارها ست.
و  کند  رانندگی  مستی  حالت  در  که  کسی 
دیگری را به صورت غیرعمدی بکشد این فرد 
به لحاظ ارتکاب شرب خمر در صورت وجود 
تازیانه  به 80 ضربه  قانونی حد  دیگر  شرایط 
حالت  در  رانندگی  برای  و  می شود  محکوم 
دم  اولیای  به  دیه  پرداخت  بر  عالوه  مستی 
متوفی به مجازات حبس حداقل دو سال و نیز 
به تشخیص دادگاه برای مدت یک تا پنج سال 

از حق رانندگی محروم می شود.
نوع  دو  متضمن  مستی  حالت  در  رانندگی 
و  مجازات شرب خمر  نخست  است.  مجازات 
این  به  رانندگی.  مجازات  در  تشدید  دیگری 
رانندگی  مستی  حالت  در  که  فردی  معنا 
ریالی،  میلیون  دو  جریمه  بر  عالوه  می کند 
این  با  و  می شود  ضبط  ماه   6 گواهینامه اش 
می شوند. معرفی  قضایی  مراجع  به  متخلفان 

مواد  هرگونه  اختیاری  دانیدکه:صرف  آیامی 
از خوردنی،  اعم  روانگردان  یا  یا مخدر  الکلی 
و... که منجر به مستی و  نوشیدنی، جویدنی 

بی ارادگی شود مجازات دارد.

تأثیر الکل بر رانندگی و مسائل قضائی و حقوقی مربوط به آن

آبفار،  شرکت  سرپرست  حضور  با 
راور  و  کرمان  مردم  نمایندگان 
جمعه  امام  فرماندار،  درمجلس، 
مردم  و  محلی  معتمدین  و  باغین 
ساکن منطقه سعدی و رباط، مجتمع 
وارد  منطقه  روستاهای  به  آبرسانی 

مدار فعالیت شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار 
استان کرمان، در مراسم بهره برداری 
از این مجتمع که در جوار قبور شهدا  
طاهری  محمد  شد،مهندس  برگزار 
سرپرست شرکت آبفار استان کرمان 
گفت:برای اجرایی شدن کار آبرسانی 
برای  آبرسانی  به منطقه، یک سامانه 
رباط  محوریت  با  منطقه  روستاهای 
 ۵ از  بیش  جمعیت  با  روستا   8 که 
هزار نفر را شامل می شود تعریف شد.

کیلومتر   43 ایجاد  به  اشاره  با  وی 
 2 تجهیز  و  حفر  و  آب  انتقال  خط 
سالها  از  بعد  پروژه  این  گفت:  چاه 
به  فاز جداگانه  دو  در  فنی  مشکالت 

بهره برداری می رسد.
استان کرمان  آبفار  سرپرست شرکت 
از  بخشی  طرح  دوم  بخش  گفت:در 
شبکه های فرسوده قبلی آب بازسازی 
می شود تا آب با کمترین هدر رفت 

در اختیار مردم قرار گیرد.
یکی  شدن  مدار  وارد  از  طاهری 
ازچاههای آب حفر و تجهیز شده خبر 
داد و اظهار داشت: با اجرای خط برق 
و نیز احداث 900 متر مکعب مخزن 
به  پروژه  اول  فاز  آب  سازی  ذخیره 

بهره برداری رسید.
مجتمع  این  مخازن  مجموع  وی 
مخزن  مکعب  1400متر  را  آبرسانی 
ایجاد  بیان داشت: ضمن  و  ذکر کرد 
 27 برای  خانه  موتور  ساختمان 
و  توسعه  طرح  نیز  شبکه  کیلومتر 

 13 که  شده  بینی  پیش  بازسازی 
طرح  بقیه  و  شده  انجام  آن  کیلومتر 

با سرعت در حال انجام است.
برخی  وجود  اینکه  بیان  با  طاهری 
مشکالت فنی موجود در شرکت های 
آب و فاضالب طرح را مدت دار کرده 
بود افزود: کار شش ماهه  یک هفته 
انسجام  ثمرات  از  یکی  و  شد  انجام 
بخشی در شرکت های آب و فاضالب 

را به عینه امروز شاهد بودیم.
با  مختلف  کرد:گروههای  تصریح  وی 
همدلی و همراهی به سرعت پروژه را 

به بهره برداری رساندند.
فرصت  خواست  منطقه  مردم  از  وی 
غنیمت  را  سالم  آب  از  استفاده 
و  خشک  استان  گفت:در  و  بشمرند 
کم آبی چون کرمان با بارندگی کمتر 
از 130 میلی متر زندگی می کنیم و 
به آب  تمام روستاها و شهرها  حیات 

بستگی دارد .
 8 مجموع  در  را  پروژه  هزینه  وی 
کرد  ذکر  میلیون   700 و  میلیارد 
 300 و  ۵میلیارد  اظهارداشت:از  و 
یافت  می  اختصاص  باید  که  میلیون 
2 میلیارد و 300 میلیون هزینه شد 
و 6 میلیارد و 400 میلیون دیگر باید 

در  نهایی  اهداف  به  تا  شود  هزینه 
پروژه برسیم.

وی با تاکید بر اینکه درکنار شهدا این 
رسانیم  می  برداری  بهره  به  را  طرح 
شهدا  از  داریم  چه  هر  شود  ثابت  تا 
تالشگران  همه  از  باید  گفت:  داریم، 
و شورای شهر سعدی و رباط تجلیل 
و  پیمانکاری  تیم  از  ،همچنین  شود 
می  تجلیل  آبفار   شرکت  مهندسین 
شود ما شاهد بودیم برخی مهندسین 
طرح شبانه روزی روی این پروژه کار 

کردند.
مردم  نمایندگان  به  خطاب  طاهری 
اظهار  مجلس  در  راور  و  کرمان 
داشت:ما در شهرستان کرمان و حوزه 
انتخابیه شما، 27 روستای باالی 20 
خانوار فاقد آب داریم که 40 میلیارد 
آب  به  را  روستاها  این  تا  است  نیاز 

شرب برسانیم.
مهندس  وقفه  بی  های  تالش  از  وی 
رشیدی مدیرعامل سابق شرکت آبفار 
مایه  من  برای  گفت:  و  کرد  قدردانی 
شرکت  مجموعه  در  که  است  افتخار 
های آب منطقه ای به همراه وی منشا 

خدمات برای مردم باشیم.

پس از سالها چشم انتظاری:

مجتمع آبرسانی سعدی و رباط شهرستان کرمان 
به بهره برداری رسید
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی 
روشنفکری

صاحب امتیاز: 
نظر احمدی تنگانی  

 مدیر مسئول و سردبیر:
 احسان احمدی تنگانی

شورای سیاست گذاری : دکتر 
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  
۰۹۱7۸۴7۲۸7۴

لیتوگرافی و چاپ : 
طاها3۲۴۵67۵3

خیابان بهمنیار حدفاصل کوچه ۱۸ و ۲۰
آدرس دفتر مرکزی نشریه :

کرمان، بولوار۲۲بهمن ،ک ش ۲ ، پ۲
تلفن : ۰۹۱3۱۴۱37۰۵

گستره توزیع : استان کرمان 
ارتباط با مدیرمسئول :

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

  پیامک : ۰۹3۹۱۴۱37۰۵

 
           

جناب آقای دکتر حمزه احمدی
مدیر کل محترم منابع طبیعی و 

آبخیزداری جنوب کرمان
انتصاب حضرتعالی به عنوان جوانی شایسته،الیق،کاردان 
از سوی  باال به این مسؤلیت کلیدی  و داری سعه صدر 
به شایسته  این دولت  اهتمام  نشانه  امید  و  تدبیر  دولت 
ساالری و استفاده از ظرفیت نخبگان جوان است،ضمن 
این  برای شما در  از حضرت دوست  ویژه  تبریک  عرض 

سنگر خدمت آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
هئیت تحریریه نشریات روشنفکری،شور کویر و پردیس جنوب

با توجه به اهمیت مسأله مسکن محرومان 
نظام  استقرار  از  پس  روز   10 فاصله  به 
جمهوری اسالمی طی پیام مهمی از سوی 
حضرت امام در تاریخ 21 فروردین 13۵8 
مسؤالن نظام اقدام به افتتاح حساب 100 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  تأسیس  و 
اساسی  نقشی  انقالبی  نهاد  نمودند،این 
و  محرومان  مسکن  تهیه  در  کلیدی  و 
مثبت  آثار  و  داشت  عهده  بر  روستائیان 
کشور  کنار  و  گوشه  در  را  آن  خدمات 
مسکن  بنیاد  این  بر  هستیم،عالوه  شاهد 
در حوادث و بالیای طبیعی همچون زلزله 
نقشی ارزنده در بازسازی و بهسازی خانه 

پهناور  استان  ایفا کرده است،در  و کاشانه مردم 
و حادثه خیز و البته محروم کرمان خدمات این 
مدیریت  دوران  و  بوده  چشمگیر  بسیار  بنیاد 
مهندس سلطانی نژاد جزو آرام  ترین و بی حاشیه 
ترین دوران محسوب می گردد که طعم شیرین 

خدمت رسانی توسط مردم احساس می شود.
در همین راستا و در ادامه فعالیت های مستمر 
گذشته روز یکشنبه ششم مرداد ماه و با حضور 
بنیاد  شهری  مسکن  معاون  حق شناس  جواد 
همزمان  کلنگ زنی  آئین  اسالمی  انقالب  مسکن 

پروژه  و  کرمان  استان  در  مسکونی  واحد   300
40 واحدی یاس دو بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

شهرستان کرمان برگزار شد.

در این آئین علی اکبر سلطانی نژاد مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان کرمان، محمدمهدی 
و  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  بلوردی 
جمعی از مسئوالن و مدیران بنیاد مسکن و راه 

وشهرسازی استان نیز حضور داشتند.
مسکن  بنیاد  مدیرکل  سلطانی نژاد  علی اکبر 

حاشیه  در  کرمان  استان  اسالمی  انقالب 
آئین  اینکه همزمان  به  اشاره  با  آئین  این 
کلنگ زنی  پروژه 40 واحدی یاس دو بنیاد 
کرمان  شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن 
هم کلنگ زنی شده است اظهار داشت: این 
پروژه با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ساخته 

خواهد شد.
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
واحدی   40 پروژه  افزود:  کرمان  استان 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  دو  یاس 
شهرستان کرمان در زمینی به مساحت دو 
هزار و 3۵ مترمربع و با زیربنای شش هزار 
بتنی  سازه  با  طبقه   6 در  مترمربع   88 و 

اجرا می شود.
وی همچنین در حاشیه این مراسم افزود

نوسازی  تومانی  میلیون   90 تا   ۵0 تسهیالت 
پرداخت  کرمان  جنوب  در  فرسوده  بافت های 
می شود و انشاهلل رفع کامل کپرنشینی در جنوب 
کرمان با ساخت 10 هزار واحد مسکونی محقق 
کرد  بیان  نژاد  سلطانی  پایان  شد،در  خواهد 
جنوب  مردم  نیاز  پاسخگوی  موجود  امکانات 

استان کرمان نیست.

در راستای خدمت رسانی های بنیاد مسکن استان کرمان؛

کلنگ پروژه چهل واحدی یاس دو توسط حق شناس به زمین خورد
صنفی  های  انجمن  و  سندیکاها  تشکیل 
نقشی اساسی در پیگیری مطالبات اعضاء 
و کمک به معیشت آنها داشته که می توان 
نمونه بارز این فعالیت مثبت را در خدمات 
انجام گرفته توسط انجمن صنفی کارگران 
مدیریت  به  کرمان  جنوب  ساختمانی 
مرتضی  و  پورساالری  حسین  آقایان 
دانشی مشاهده کرد،این انجمن در مدت 
برای  بی شماری  اقدامات  تشکیل  زمان 
حل مشکل این قشر محروم برداشته است 
مهارت  کارت  تمدید  امتحان  ؛حذف  که 
تکمیلی،  بیمه  نام  ثبت  ای،  حرفه  فنی 
توزیع کاال شامل برنج ،روغن، شکر و رب 
کارت  اعضاء،صدور  بین  در  فرنگی  گوجه 

عضویت،کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و 
تهیه و رزرو امکانات رفاهی شامل مهمانسرا 
انجام  خدمات  از  بخشی  تنها  کشور  کل  در 
و  صنف  اعضای  رضایت  که  است  گرفته 
را  انجمن  این  مدیره  هیئت  از  آنها  خانواده 

واقع  انجمن  این  است.دفتر  داشته  پی  در 
تربیت-نبش  جیرفت-خیابان  شهرستان  در 

کوچه 24 می باشد. خاطر نشان می شود
مدیر  پورساالری  حسین  آقایان 
انجمن  این  دار  خزانه  و  عامل 

صنفی  کانون  بازرسان  رئیس  و 
رئیس  دانشی  مرتضی  و  کشور 
معاون  و  انجمن  این  هیئت مدیره 

کانون صنفی استان کرمان
 می باشند.

اقدامات ارزنده انجمن صنفی کارگران ساختمانی جنوب 
کرمان)جیرفت و عنبرآباد(

به محضر همه هم میهنانم در 
سرتاسر ایران عزیز

گوشه گوشه شهرهای این  مرز پرگهر  جلوه گاه زیبایی 
. همه  است  ایرانشهری  اندیشه  نظیر  و کم  پرشمار  های 
شهرهای  ایران جغرافیایی  و همه شهرهای درون منظومه  
ایران فرهنگی  زیبایی های مختص خود را دارا بوده و به 

لطف جاذبه فرهنگ ایرانی,جذاب و دیدنی اند.

 ولیکن  جذابیت و گیرایی  شهرهای آرمیده در حاشیه 
کویر از جنس دیگری است.

 کویر  ... این رمزآلود ترین مظهر طبیعت, آنچنان پیرامون 
خود را از ذات اسرارآمیز خویش متاثر ساخته که در هیچ 

گوشه دیگری قابل تصور و تکرار نباشد .
شهرهای حاشیه کویر آیینه های تمام قد معنا و مفهوم 
کویرند و به وسعت کویر برای شنیدن  حرف  دارند و برای 

تماشا   زیبایی  ...
تماشای زیبایی اندیشه خالقان کاریز* و بادگیر و یخدان 

های سنتی ...

و صدای   خالقی   نوای   هایی چون  شنیدنی  شنیدن  و   
بسطامی  و ساز  حریر 

شهرهای حاشیه کویر  عالمی  از معنا در  دل  دارند و در 
یک کالم  دل عالمند ...

و امسال این  کرمان دل عالم  است که عزم خود را جزم 
کرده تا به نمایندگی از همه شهرهای آرمیده بر حاشیه 
کویر میزبان ایرانیان مشتاق سیر و سیاحت های تابستانی 
باشد ... آنهم در قالب یک ماه مملو از رویدادهای متنوع و 

متعدد فرهنگی و هنری ...

جشنواره تابستانی کرمان شکل گرفته با
   تخفیفات و تسهیالت  متعدد از هزینه های مربوط به  
سفر به کرمان  و  اقامت در کرمان  و  خرید در کرمان  ...

  جشنواره تابستانی کرمان  شکل گرفته تا خاطره ایی زیبا 
و به یاد ماندنی از  شب های دل انگیز کرمان  را در ذهن 
هم میهنان شریفمان جای دهد و فصلی متفاوت را برای 

میهمانان ایرانی و میزبانان کرمانی ایجاد نماید.

نواز  مهمان  همشهریان  همه  از  نیابت  به  و  بهانه  این  به 
در  که  شریف  هموطنان  همه  از  میکنم  دعوت  کرمانی 
ایام مرتبط با این رویداد فرهنگی و گردشگری ) بیستم 
تیرماه تا بیستم مردادماه نود و هشت ( کرمان گردی را 
امتحان نموده و چند روزی را زیر آسمان پر ستاره کرمان 

بگذرانند ِ

 با احترام 
سید مهران عالم زاده  - شهردار کرمان

انجام امور فرهنگی و هنری یکی از وظایف اصلی و کلیدی 
شهرداری هاست که برخی آن را مهم قلمداد کرده و برخی به 
شکل ماست مالی از کنار آن می گذرند،اما شهرداری کرمان 
در دوران مدیریت فعلی رویکرد فرهنگی و هنری مطلوبی 
داشته و می توان به تحقق کار فرهنگی در این شهرداری 
امیدوار بود،جشنواره تابستانی 2020 با رویکرد ایجاد فضای 
نشاط و شاد در فصل گرم سال 98 آغاز تجربه موفقی در 
برگزاری این دست جشنواره ها و تقویت گردشگری کرمان 
بود که از این حیث باید به شهردار کرمان جناب آقای 
معاونت  و  مهندس سید مهران عالم زاده 
محمدعلی  آقای  شهرداری  این  هنری  و  فرهنگی 
بیستم  از  جشنواره  این  گفت  مریزاد  دست  جوشایی 
بیستم  تا  و  کرده  آغاز  کرمان  شهر  در  را  خود  کار  تیرماه 
مرداد ماه به مدت یک ماه و در قالب سه دهه ادامه دارد. 
با حضور سید   رویداد فرهنگی هنری  این  افتتاحیه  مراسم 
مصطفی آیت  اللهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان، 
علیزاده  محمدرضا  کرمان،  شهردار  عالم  زاده  مهران  سید 
از  استان کرمان،تعدادی  ارشاد اسالمی  و  مدیرکل فرهنگ 
اعضای شورای اسالمی شهر کرمان،مسوالن محلی و حضور 
پرشمار مردم از اقشار مختلف در مجموعه ورزشی امام علی 
کرمان برگزار گردید.در مدت زمان برگزاری برنامه های این 
جشنواره هزاران نفر با شور و اشتیاق از این برنامه ها استقبال 
و مورد توجه ویژه خانواده ها و کودکان قرار گرفته است،از 
و  اجرای مجری  به  اجرا شده می توان  برنامه جذاب  ها  ده 
هنرمند مشهور خاله شادونه،شاد پیمایی کودکان در بولوار 
22 بهمن،برگزاری کنسرت های مختلف از جمله گروه لیان 
بوشهر،گروه شهرام شکوهی و گروه رستاک،نمایشگاه اجرای 
که  کرد.امید  و...اشاره  شهرداری  تخصصی  اقدامات  میدانی 
این برنامه ها در سالهای آینده همچون امسال با کیفیت و 

کمیت باال برگزار گردد.

با تالش مجموعه شهرداری کرمان؛

جشنـواره تابستـانی 2۰2۰ کام کـرمانی ها را شیـرین کرد


