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یادداشت  مدیر مسئول روشنفکـری

2

1

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

در پی انتشار نامه دو عضو شورای شهر 
جیرفت به شهردای این شهر؛

شهرداری و شورا برای اثبات گفته 
خویش شفاف سازی کنند

2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

هیشیـن هر روز
 آبـاد تر از دیـروز

4

3 افزایش 400 تا 600 هزار تومانی 
حقوق معلمان از مهر

3

با تالش دهیاری و حمایت دولت تدبیر و امید؛

اعالم حمایت 
شورای شهر 

کرمان از عملکرد 
شهرداری در 

برگزاری جشنواره 
تابستانی

۶۴ درصد مسکن 
روستایی استان به 
وسیله بنیاد مسکن 
مقاوم سازی شده 

است

سلطانی نژاد:

:  

به مناسبت هفته دولت؛
دولت یازدهم و دوازدهم؛ مظلوم،الل و بی دفاع

دولت یازدهم جمهوری اسالمی ایران به ریاست حسن روحانی معروف به دولت تدبیر 
انتخابات ۲۴ خرداد 1۳۹۲ در روز 1۲ مرداد 1۳۹۲ مورد  نتیجهٔ پیروزی در  امید در  و 
تنفیذ حکم ریاست جمهوری قرار گرفت،روحانی دولت را در شرایطی از محمود احمدی 

نژاد تحویل گرفت که عالوه بر فروش بی سابقه 
۷۰۰ میلیارد دالری نفت و خالی کردن صندوق 
کشور  دهم  و  نهم  دولت  توسط  ارزی  ذخیره 
بسیار  شرایط  در  سیاسی  و  اقتصادی  نظر  از 
دچار  مختلف  موارد  در  و  داشت  قرار  سختی 
کمبود و ضعف بود،از جمله در زمینه کاالهای 
استراتژیک همچون گندم به گفته دکتر روحانی 
در  ذخیره  روز   1۸ حدود  میانگین  صورت  به 
در  ذخایر  این  میزان  و  داشت  وجود  کشور 
رسیده  روز  سه  به  ساحلی  استان های  از  برخی 
بود که می توان گفت کشور در آستانه قحطی 
نان قرار داشت،در مبحث بدهی ها، دولت بهار 

۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهي روی دست دولت 
یازدهم گذاشته بود،افزایش ۹ برابری قیمت بنزین،شاخص فالکت ۵۷ درصدی، شش و 
نیم برابر شدن خط فقر،ظهور بانک ها و مؤسسات مالی بی حساب و کتاب،تورم ۹۰۰ 
درصدی قیمت زمین،رکورد برگشت هفتاد هزار چک در روز،چرخش تجاری از اروپا 
بیست ساله،افت سرمایه گذاری داخلی و  انداز  اهداف چشم  از  ماندگی  به آسیا،عقب 
خارجی در بخش های مولد،رشد رتبه فساد،طرح های عمرانی بیشمار ناقص و کلنگ زده 
شده،انحالل ۲۸ شورای تخصصی از جمله شورای پول و اعتبار،انحالل سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی،رشد ۵۴۰ درصدی نقدینگی،جهش تورمی تک رقمی به ۴۵ درصدی،ظهور 
پدیده هایی همچون بابک زنجانی و مه آفرید خسروی،مسکن مهر،کاهش دستوری نرخ 
سود بانکی،تحریم ها ،قطعنامه های شورای امنیت که کاغذ پاره خوانده می شدند و سایه 
خطر جنگ تنها بخشی از این میراث نا میمون بود،اما حسن روحانی علیرغم کارشکنی 
های متعدد با جمع کردن نخبگان از گرایش های سیاسی مختلف و پرهیز از باند بازی 
توانست این وضعیت آشفته را سر و سامان دهد و نواقص مطرح شده را به ترتیب اولویت 
به شرایط نرمال برگرداند.در زمینه سیاست خارجی و حذف تحریم ها و محو ذهنیت ایران 
هراسی در جهان با تالش های زاید الوصف دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده پس از ماه ها 
تالش و رایرنی شبانه روزی علیرغم مخالفت کاسبان تحریم در داخل و دشمنان خارجی 
همچون اسرائیل با تصویب افتخار آمیز پیمان برجام در تاریخ 1۴ ژوئیه ۲۰1۵ )برابر با ۲۳ 
تیر 1۳۹۴( میان گروه پنج به عالوه یک و ایران، ما در سطح جهانی آرام آرام به شرایط 
نرمال نزدیک می شدیم،البته در تمام این ایام افرادی در داخل و خارج با دادن بهانه به 
دست آمریکا سعی در بر هم زدن این پیمان مهم داشتند.اما دوران اول دولت دکتر روحانی 
با شرایط مناسب و پیش بینی شده به اتمام و ایشان با رای باالی مجدد برای دور دوم به 

ریاست جمهوری برگزیده شد و ....         ادامه ص 2
3                                                        احسان احمدی

خّیران ، بیگانه با ساخت سر پناه
گزارش روشنفکری از عدم ورود متمولین به حوزه مسکن محرومان ؛

جناب آقای دکتر محسن شهبا
پزشک محترم متخصص جراحی 

مغز و اعصاب
سالروز تولد ابوعلی سینا دانشمند بزرگ و 
طبیب نامدار ایرانی و روز پزشک را  تبریک 
عرض نموده و نهایت تشکر و قدردانی خود 
را بابت تالش های بسیار و بی دریغ تان در 

بهبودی و شفای بیماران ابراز می نماییم   .
درگاه  از  را  همیشگی  سعادت  و  سالمت 

حضرت دوست برایتان آرزومندیم.

        خانواده فرنام میرحسینی

کد  با  عنبرآباد  رئیسی  خودرو  ایران  نمایندگی 
و  واحد  این  مدیریت  مضاعف  های  تالش  با   ۴۱3۵
افکار  به  ویژه  احترام  و  مشتری  رضایت  بر  تکیه 
نهادهای  و  ادارات  با  تعامل  و  ها  عمومی،رسانه 
کرمان  جنوب  در  بار  اولین  برای  توانست  مختلف 
را  موفقیت  نماید،این  کسب  را  کشوری  اول  رتبه 
شهرستان  شریف  کرمان،اهالی  جنوب  مردم  به 

عنبرآباد و مدیریت این نمایندگی آقای عیسی رئیسی تبریک میگوئیم
 و امید داریم که این موفقیت ها در آینده نیز ادامه داشته باشد.

کسب افتخاری برای جنوب کرمان توسط 
نمایندگی ایران خودرو رئیسی عنبرآباد

خدمات  راستای  در  و  دولت  هفته  مناسبت  به 
انجام گرفته در شهر جبالبارز طی  شایان توجه 
دو سال اخیر و در دوران شهرداری مهندس 
به  پرداختن  بدون  محمدرضا سعیدی، 

به ذکر  و...تنها  فعالیت عمرانی،فرهنگی  صدها 
ماهه  شش  در  شده  انجام  اقدامات  آخرین 
اخیر بسنده می کنیم و ناظران را برای مشاهده 
تحوالت اساسی صورت گرفته در این شهر به 

جبالبارز زیبا دعوت می کنیم؛
-طراحی و ایجاد بوستانی در حاشیه پارک بارز               

-احداث بولوار پزشک      
نمای  با  اصلی  خیابان  حاشیه  سازی  رو  -پیاده 
سنگ های موسوم به رودخانه ای مطابق شرایط 

و ساختار طبیعی شهر
برای  سازی  آماده  و  انقالب   خیابان  -تعریض 

تکمیل آسفالت و جدول گذاری
-آماده سازی فاز دوم خیابان انقالب از پل زیپا 

تا بولوار پزشک 
سنگ  نمای  با  شهر  ورودی  میدان  -تکمیل 

مطابق شرایط اقلیمی و  آب و هوایی شهر 
دیوار  ایجاد  با  اصلی  جاده  سازی  -حاشیه    

مطابق ساختار طبیعی شهر
سردسیری  درختان  انواع  اصله   ۳۰۰۰ -کاشت 
مثمر و زینتی در خیابان انقالب و حاشیه پارک 

بارز 
سطحی  آبهای  دفع  جهت  بتنی  کانال  -ایجاد   

و روان

با تالش مستمر شهرداری؛

شهر جبالبـارز الگوی بی نظیـر مدیریت شهـری

نظر به رصد مدیریت استان در یک سال اخیر؛

برخی مدیران خسته سد 
راه فدایی با انگیزه

به بهانه اهدا جایزه انجمن منتقدان تئاتر به 
هنرمند کرمانی نظر احمدی ؛

چهـره خنـدان و گریـان یک 
نمـایش
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

 رییس شورای اسالمی شهر کرمان گفت: 
خود  حمایت  کرمان  شهر  اسالمی  شورای 
که  سازمان هایی  سایر  و  شهرداری  از  را 
شهروندی  جشنواره ی  خوب  برگزاری  در 
اعالم  اند؛  کرده  تالش  کرمان  تابستان 

می کند.
به گزارش کرمان آنالین، محمد فرشاد در 
شهروندی  جشنواره ی  اختتامیه ی  مراسم 
رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  کرمان  تابستان 
شهرداری  از  تشکر  و  غدیر  سعید  عید 
کیفیت  با  و  اجرای خوب  دلیل  به  کرمان 

تابستان  شهروندی  جشنواره  های  برنامه 
کرمان گفت: از مهندس عالم زاده شهردار 
نیز  و  این جشنواره  اجرای  در  که  کرمان 
های  برنامه  اجرای  و  رساندن  ثمر  به  در 
پیشنهادی خود که در بدو شروع به کار، 
به شورای اسالمی شهر ارایه دادند؛ از هیچ 
تالشی دریغ نکرده اند، به طور ویژه تشکر 

می کنم.
وی افزود: شهرداری عالوه برانجام وظایف 
متعدد در ده ها حوزه ی عمرانی، خدماتی، 
و   ... و  سبز  فضای  توسعه  زیباسازی، 
همچنین وظایف دیگر، از وظایف فرهنگی 
و اجتماعی خود نیز غفلت نکرده است که 

جا دارد از شهردار کرمان قدردانی شود.
نشاط  و  براین که شادابی  تاکید  با  فرشاد 
باید در جامعه وجود داشته باشد؛ تصریح 
فردی،  وظایف  شاد،  شهروندان  کرد:  
خوبی  به  را  خود  شهروندی  و  اجتماعی 
جشنواره ها  برگزاری  و  دهند  می  انجام 
این  انجام  و  مردم  شادی  در  می تواند 

وظایف به افراد کمک کند.
به  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 

برگزاری جشنواره نوبهار و تابستان کرمان 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  شهرداری  توسط 
جشنواره ها عالوه بر ایجاد شادابی و نشاط 
دنبال  به  نیز  دیگری  ثمرات  جامعه،  در 
کردن  فراهم  جمله،  آن  از  که  داشتند  
هنر  و  استعدادها  خالقیت،  بروز  زمینه ی 
ایجاد  فرصت  این  در  و  است  هنرمندان 
شده  هنرمندان توانستند قابلیت های خود 
را به نمایش بگذارند و آثار فرهنگی هنری 

خود را عرضه کنند.
وی برقراری  تعامل بیشتر مردم با متولیان 
این  مثبت  ثمرات  از  نیز  را  فرهنگی  امور 
جشنواره دانست و افزود: در کنار برگزاری 
جشنواره شهروندی تابستان کرمان،  تولید 
نیز  هنری  و  خانگی  محصوالت  کنندگان 
به  و  معرفی  را  خود  محصوالت  توانستند 

جامعه عرضه کنند.
از  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
دیگر ثمرات ارزشمند جشنواره شهروندی 
پتانسیل  کردن  معرفی  به  کرمان  تابستان 
استان  و  شهر  گردشگری  های  فرصت  و  
و  کشور  شهرهای  سایر  مردم  به  کرمان 

افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  از  خارج  حتی 
از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و 
همچنین مجموعه روابط عمومی شهرداری 
در  جشنواره  این  در  که  کسانی  تمام  و 
راستای اطالع رسانی و تبلیغ و نیز ارائه ی 
چهره  به  چهره  و  شهروندی  آموزش های 

تالش کردند؛ تشکر می کنم.
فرشاد تصریح کرد: امیدورایم با همراهی و 
همدلی دستگاههای متولی  و بررسی نقاط 
سالهای  در  جشنواره،  این  ضعف  و  قوت 
آینده، نقاط قوت، تقویت و نقاط ضعف رفع 

شود و پر بارتر برگزار شود.
هزار   150 حدود  حضور  به  اشاره  با  وی 
نفر در جشنواره شهروندی تابستان کرمان 
حضور  و  همدلی  و  همراهی  از  گفت: 
و  صادقانه  نجیبانه،  که  کرمانی  شهروندان 
پویا شهرداری را همراهی کردند؛ صمیمانه 
جشنوار  این  امیدوارم  و  می کنم  قدردانی 
جایگاه خود را در جامعه پیدا کند و با پیدا 
کرن راه تکامل و طی کردن مسیر تکامل 

خود دایمی شود.

اعالم حمایت شورای شهر کرمان از عملکرد شهرداری در برگزاری جشنواره تابستانی
محمد  با  معروف  های  و شخصیت  مسؤالن  دیدارهای  1-سلسله 
جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از تحریم ایشان از سوی 

ایاالت متحده آمریکا
2-انفجار خونین غرب کابل توسط طالبان با بیش از صد کشته و 

زخمی در یکی از مقرهای پلیس
3-بحث بر سر قانون اخذ گواهینامه رانندگی موتور سیکلت توسط 
عدالت  دیوان  ورود  و  اصفهانی  خانم  یک  شکایت  از  پس  بانوان 

اداری،قوه قضائیه و مجلس به این مسأله
4-هفدهم مرداد سالرزو شهادت محمود صارمی به دست طالبان 
حاصل  بی  های  تبریک  سیل  و  خبرنگار  مقام  بزرگداشت  روز  و 

خطاب به این قشر
5-تیراندازی نیروهای پایگاه هوایی ارتش در محمودآباد مازندران 
به ضابطان قضایی و مردم محلی و کشته و زخمی شدن چند نفر 
مراجعه  پایگاه  اراضی  از  بخشی  آزادسازی  حکم  اجرای  برای  که 

کرده بودند
6-رضایت خانواده میترا استاد و بخشش محمدعلی نجفی شهردار 

سابق تهران از اجرای حکم قصاص
وزارت  شکایت  با  تندرو  تئورسین  عباسی  حسن  7-بازداشت 
اطالعات به دلیل طرح اتهاماتی علیه این وزارتخانه از جمله ارتباط 

با کانال ضد انقالب آمد نیوز
سازی  سازمان خصوصی  رئیس  پوری حسینی  آقای  8-بازداشت 
از  استعفا  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان  به  مراجعه  از  پس  ایران 

مقام خود
9-استعفای ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از مقام خود 

و خوشحالی طرفداران این تیم
جبل  محلی  دولت  توسط   1 گریس  نفتکش  ابر  سازی  10-آزاد 
سوریه  برای  نفت  حمل  بهانه  به  انگلیس  دستور  به  که  الطارق 

توقیف گردیده بود
بازگشت  النقی،سالروز  علی  امام  حضرت  والدت  11-بزرگداشت 

آوارگان به میهن و عید غدیر خم
الریجانی  آملی  صادق  اهلل  آیت  آقایان  مابین  لفظی  12-درگیری 
و آیت اهلل محمد یزدی و اظهارات وسیع صاحب نظران پیرامون 

این مجادله
13-اعتراضات انجمن ها و دوست داران حیوانات به کشتار سگ 
ها در کهریزک و برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل شهرداری 

تهران
14-بازداشت هاشم یکه زارع مدیر عامل ایرانخودرو با حکم قضایی 
در محل دفتر کار خودش و همچنین بازداشت دو نماینده مجلس 

در این ارتباط
پنج  معرفی  و  جدید  عصر  تلویزیونی  مسابقه  فینال  15-برگزاری 

برگزیده این برنامه

ادامه یادداشت مدیر مسئول

اخبار کوتاه

ادامه از ص اول 
 و دولت دوم در تاریخ 12 مرداد 96 کار خود را آغاز کرد،اما در حادثه و 
پدیده ای ناگوار با انتخاب شخصی معلوم الحال و خود محور به نام ترامپ 
به ریاست جمهوری آمریکا در بیستم ژانویه 2017 همه معادالت یکباره 
به هم ریخت و با خروج آمریکا در 18 اردیبهشت 97 از این معاهده و 
وضعیت  داخلی،  طلبان  فرصت  برای  راه  باز شدن  و  ها  تحریم  بازگشت 
معیشت مردم نامناسب و گرانی رفته رفته امان مردم را بریده است که 
در این میان می توان 40 درصد را عامل تحریم و 60 درصد را ناشی از 
عوامل داخلی اعم از فرصت طلبان،کاسبان تحریم،مخالفان دولت و تجار 
بی انصاف دانست،اما مسأله و هدف اصلی از نگارش این مطلب به بهانه 
هفته دولت این است که چرا آقای روحانی و هئیت دولت ایشان به رغم 
ها،تخریب  مداح  ها،افتراها،فحاشی  متعدد،توهین  های  تذکرات،استیضاح 
هدفمند توسط صدا و سیما،دخالت سایرین خصوصا نمایندگان مجلس در 
کار دولت و ده ها نامهربانی دیگر همواره سکوت پیشه کردند و شفاف به 
مردم نمی گویند که مشکالت حادث شده تنها تقصیر دولت نیست و همه 

ارکان حاکمیت و حتی فرد فرد مردم در این مسأله شریک می باشند.
احسان احمدی

توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان،  استان  جنوب  برق  نیروی 
این  عامل  مدیر  نیا،  مهدوی  عبدالوحید 
دولت،  هفته  داشت  گرامی  ضمن  شرکت 
این  دولت  هفته  مناسبت  به  نمود:  بیان 
 16 به  رساني  برق  هاي  پروژه  شرکت 
جهت  شبکه  توسعه  برق،  فاقد  روستاي 
و  اصالح  به مشترکین جدید،  رساني  برق 

ولتاژ،  افت  رفع  راستاي  در  سازي  بهینه 
همچنین  و  معیوب  کنتورهاي  تعویض 
اتوماسیون 36 دستگاه کنترل از راه دور 
با اعتباري بالغ بر 286 میلیارد ریال، در 
بهره  به  و  افتتاح  شرکت  عملیاتي  حوزه 

برداري خواهد رسید.
مهدوی نیا از برق رسانی به 16 روستای 
شرکت  عملیاتی  حوزه  تحت  برق  فاقد 
خبر داد و گفت: 16 روستای فاقد برق در 
شهرستان های ارزوئیه، بردسیر و جیرفت 
براي برق رساني به  145 خانوار روستایي 
و با  اعتباري به میزان  78 میلیارد ریال به 

بهره برداري خواهد رسید.
برق  راستای  در  شبکه  توسعه  افزود:  وی 
جدید  مشترک   7700 از  بیش  به  رسانی 
به مناسبت  اقداماتی است که  ازجمله  نیز 

هفته دولت انجام خواهد شد.
بهینه  و  اصالح  کرد:  تصریح  نیا  مهدوی 
و  ولتاژ  افت  رفع  جهت  شبکه،  سازی 

نصب  با  شبکه  اطمینان  قابلیت  افزایش 
 50 احداث  و  ترانسفورماتور  دستگاه   94
کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف نیز 

افتتاح مي گردد.
وی در زمینه اتوماسیون به راه اندازی نرم 
افزار اسکادا در شرکت اشاره نمود و گفت: 
است  هایی  شرکت  اولین  جز  شرکت  این 
که توانسته اطالعات کنتورهای پست های 
مشاهده  برخط  صورت  به  را  توزیع  فوق 
نماید و در راستاي اتوماسیون شبکه توزیع 
نیز 36 دستگاه کلید کنترل از راه دور به 

بهره برداري خواهد رسید.
خود  سخنان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
از  یکی  که  آنجایی  از  کرد:  نشان  خاطر 
شرکت،  استراتژیک  برنامه  های  رویکرد 
کاهش تلفات می باشد این شرکت اقدام به 

تعویض 6700 کنتور معیوب نموده است.
واحد   800 برق  تامین  از  نیا  مهدوی 
حوزه  در  تجاری  و  کشاورزی  صنعتی، 

عملیاتی شرکت خبر داد و گفت: از ابتدای 
سال تا کنون 461 نیروگاه خورشیدي پنج 
کیلو واتي مددجویان کمیته امداد به شبکه 

توزیع، متصل شده است.
وی به حذف قبوض کاغذی در این شرکت 
ماه  تیر  ابتدای  از  گفت:  و  نمود  اشاره 
دولت  توسعه  راستای  در  و   جاری  سال 
طور  به  برق  کاغذی  قبوض  الکترونیک 
از  توانند  مي  مشترکین  و  حذف  کامل 
پیامکي،  سامانه  پورتال،  به  مراجعه  طریق 
خود  قبض  رویت  ضمن  اپلیکیشن  نصب 
نسبت به پرداخت بهاي برق مصرفي خود 
نیا در پایان سخنان  اقدام نمایند. مهدوی 
خود بیان کرد:خدمات رسانی شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان محدود به 
ایام خاص نبوده و همکاران این شرکت به 
تا  هستند  تالش  در  روزي  شبانه  صورت 
مشترکین  براي  را  مطمئن  و  پایدار  برق 

برق تامین نمایند.

افتتاح ۲۸۶ میلیارد ریال پروژه برق رسانی به روستاها، توسعه و اصالح شبکه توزیع 
به مناسبت هفته دولت در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی جنوب کرمان ،سینما امید 
جیرفت از طرح های  دولت تدبیر و امید و 
کالن برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درهفته دولت در شهر جیرفت کلنگ زنی 

میشود.
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  اسحاقی  حسین 
اسالمی جنوب کرمان ضمن اعالم این خبر 
شهرهای  در  امید  سینمای  طرح   : گفت 

هزار  باالی 20  با جمعیت  و  بدون سینما 
نفر اجرا می  شود

یا  کوچک  سینما  افزود:طرح  اسحاقی 
سینمای امید به عنوان یکی از طرح  های 
راستای  در  سینمایی  سازمان  توسعه  ای 
دسترسی  عمومی  سازی  برنامه  کالن 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی 

برنامه ریزی شده است.
جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

در  طرح  :این  داشت  بیان  درادامه  کرمان 
با حمایت فرمانداری و  شهرستان جیرفت 
مشارکت شهرداری و شورای اسالمی انجام 

خواهد گرفت 
وی اظهار داشت :  شهرداری  ها به عنوان 
یکی از ارکان اصلی تضمین کننده اجرای 
اجرای  در  و  می  آیند  شمار  به  طرح  این 

طرح سینمای امید مشارکت دارند.

اسحاقی:

سینما امید جیرفت در هفته دولت در شهر جیرفت کلنگ زنی می شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان در پاسخ به 
مدیر مسئول روشنفکری؛

سه هفته قبل مجوز لوله گذاری برای 
منطقه جبالبارز را 

اخذ کردیم
ساله  چند  های  پیگیری  پی  در 
چرایی  بر  مبنی  روشنفکری  نشریه 
شهر  به  رسانی  گاز  آخر  اولویت 
یکشنبه  صبح  نشست  جبالبارز،در 
اصحاب رسانه با مهندس فالح مدیر 
در  ایشان  استان،  گاز  عامل شرکت 
پاسخ به سوال خبرنگار روشنفکری 

مبنی بر تأخیر و تعلل در گاز رسانی به شهر جبالبارز، بیان نمود که 
شرکت ملی گاز قصد داشت که این شهر را با سیستم مینی ال ان جی 
این  با  ما  با مخزن است سرویس دهی کند که  نوعی گاز رسانی  که 
طرح به دلیل مشکالت آن از جمله عدم ارسال گاز در شرایط مسدود 
بودن جاده به دلیل بارش برف یا غیره و عدم امکان توسعه شبکه گاز 
تأسیسات مخالفت کرده و سه هفته قبل مجوز  و  به روستاها،صنایع 
گازرسانی با لوله به این شهر را کسب کردیم و انشاهلل گازرسانی به این 

شهر تا پایان سال 99 انجام خواهد گرفت.

دکتر اصغر مکارم از افتتاح و کلنگ زنی 
24 پروژه بهداشتی و درمانی در جنوب 

کرمان در هفته دولت خبر داد.

لوار؛  تحلیلی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گرامیداشت  ضمن  مکارم  اصغر  دکتر 
هفته دولت و یاد و خاطره دولتمردان، 

شهیدان رجایی و باهنر خبر داد: 

24پروژه  سالجاری  دولت  هفته  در 
بهداشتی و درمانی با اعتبار 66میلیارد 
ریال و با زیربنا نزدیک به 5000مترمربع 
زنی  کلنگ  و  افتتاح  کرمان  جنوب  در 

می شود.

شامل،  ها  پروژه  این  افزود:  وی 
پیش  اورژانس  بهداشت،  شبکه  ستاد 

جامع  خدمات  مراکز  بیمارستانی، 
خانه  شهری،  سالمت  پایگاه  سالمت، 

بهداشت و.. است
ها  پروژه  این  افتتاح  با  امیدواریم  که   
دسترسی مردم عزیز منطقه به خدمات 

سالمت بیشتر شود

دکتر مکارم:

افتتاح و کلنگ زنی ۲۴ پروژه بهداشتی و درمانی درجنوب کرمان در هفته دولت

توزیع  مدیریت  ایمني  ساالنه  همایش 
مدیرعامل  با حضور  کرمان   برق شهر 
شرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
مدیره،  هیئت  اعضاء  معاونین،  کرمان، 
شهرکرمان   چهارگانه  امورهاي  مدیران 
مدیران   و  نمونه  برقکاران  از  جمعي  و 

این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع 
علي  کرمان،  استان  برق شمال  نیروي 

غرب  شمال  پورمدیراموربرق  نورمندي 
کرمان در مراسم همایش ساالنه ایمني با 
اظهار  کارمند  روز  و  دولت  هفته  تبریک 
داشت: این همایش به منظور ارتقاء سطح 
فرهنگ ایمني کارکنان و کاهش حوادث 
برگزار  برق  توزیع  بین پرسنل شرکت  در 
ساالنه  همایش  برگزاري  دبیر  شود.  مي 
اهداف  از  دیگر  یکي  همچنین  ایمني  
سطح  ارتقاء  را  همایش  این  برگزاري 
کاهش  منظور  به  مردم  ایمني  فرهنگ 
حوادث مردمي عنوان و بیان کرد: برگزاري 
این همایش باعث کاهش حوادث و ارتقاء 

و  طراوت  شادي،  موجب  و  ایمني  سطح 
ایجاد انگیزه در بین پرسنل شرکت توزیع 
در  اصلي  عامل  امر  این  برق مي شود که 
کاهش حوادث است. دراین همایش علي 
بزرگترین   ، مدیردفترایمني  حسنخاني 
را   سازمان  هر  اصلي  سرمایه  مهمترین  و 
وگفت:   دانست  سازمان  آن  انساني  منابع 
موضوع  به  توجه خاصي  منظور  همین  به 
صورت  ایمني  ارتقاء  و  کارکنان  سالمت 
حس  و  آگاهي  افزود:  است.وي  گرفته 
پیاده  در  افراد  تک  پذیري تک  مسئولیت 
از  ایمني  فرهنگ  کردن  نهادینه  و  سازي 
فرهنگ  گیري   شکل  عوامل  مهمترین 

ایمني مي باشد. وي اظهارداشت: از ابتداي 
بخیر  حادثه  چندین  تاکنون  جاري  سال 
گذشت گزارش شده ،که به دلیل رعایت 

مقررات ایمني خطر جدي نداشته است. 
از  ناشي  تنها  حوادث  گفت:  حسنخاني 
خطاي ظاهري نمي باشد بلکه نتیجه یک 
که  است  ناقص  ورفتاري  فرهنگ  رفتارو 

باید نگرش ما به ایمني اصالح شود. 
معاون بهره برداري  شرکت توزیع نیروي 
برق شمال استان کرمان  نیز با تاکید بر 
ضرورت فرهنگ سازي و اطالع رساني در 
ایمني،  زمینه  در  باید  گفت:  ایمني  بحث 
مناسب  رساني  اطالع  و  سازي  فرهنگ 

اشاره  داغي  با  قراچه  محسن  شود.   انجام 
ایمني  بحث  در  رساني  اطالع  ضرورت  به 
اطالع  زمینه  در  ها  رسانه  افزود:  مردم  به 
رساني نقش بسیار مهمي را بر عهده دارند 
و مي توانند کمک کنند تا پیام هاي ایمني 
به مردم منتقل و آگاه سازي صورت گیرد.
شرکت  موفقیت هاي  از  یکي  افزود:  وي 
کرمان   استان  شمال  برق  نیروي  توزیع 
مردمي  کاهش حوادث  اخیر  در سال هاي 
ناشي از برق گرفتگي مرتبط با شبکه های 
توزیع و همچنین کاهش چشمگیر حوادث 
بوده  شرکت  این  پیمانکاري  و  پرسنلي 
است که در این راستا آگاه سازي و ارتقاء 
موثربوده  مردمي  عمومي  فرهنگ  سطح 
از250  بیش  با حضور  همایش  این  است. 
توزیع  شرکت  پرسنل  و  مدیران  از  نفر 
برق شمال استان کرمان  برگزار شد و در 
حاشیه همایش نیز از پرسنل نمونه ایمني 
امورهاي برق شرق ، شمال غرب ، جنوب 
اتفاقات  شهر کرمان  با اهدا لوح   غرب و 

قدرداني شد.

همایش ساالنه ایمني مدیریت توزیع برق شهر کرمان برگزار شد

دیدار فرماندار و مدیران شهرستان با امام 
جمعه عنبرآباد

به مناسبت هفته دولت فرماندار شهرستان عنبرآباد و مدیران شهرستان با 
حجت االسالم ساالری امام جمعه عنبرآباد دیدار و گفتگو کردند

از  بیش  دولت  هفته  گفت:در  دیدار  این  در  عنبرآباد  فرماندار  رئیسی 
20میلیارد تومان طرح در عنبرآباد افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد

که  میباشد  تومان  49میلیارد  از  بیش  شهرستان  اعتبار  افزود:امسال  وی 
بیشترین اعتبار در پروژه های آب و راه اختصاص داده شده تاهرچه سریعتر 

پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد.
وی بیان داشت:در تمام حوزه ها اقدامات خوبی انجام شده است که نشان از 

تالش و پشتکار مدیران شهرستان دارد که جای تقدیر تشکر دارد.
وی همچنین از همراهی و همدلی امام جمعه عنبرآباد تقدیر تشکر کرد

جنگل کاری ۵۰ هکتاری در قلعه گنج
اداری  شورای  اعضای  و  فرماندار  با حضور  دولت  هفته  از  روز  دومین  در 
این  دادخدا  چاه  بخش  نهال  با  کاری  جنگل  پروژه  گنج  قلعه  شهرستان 

شهرستان افتتاح شد.
کرمان،  از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
فرماندار  ،ناوکی  گنج  قلعه  در  دولت  هفته  های  طرح  افتتاح  مراسم  در 
در  موثر  اقدامی  را  کاری  جنگل  پروژه های  اجرای  گنج  قلعه  شهرستان 
پروژه ها  این  اجرای  از  گفت: هدف  و  دانست  غبار  و  گرد  کنترل  راستای 
توسعه جنگل و افزایش سرانه فضای سبز، تلطیف آب و هوا، مقابله با گردو 
از  تشکر  و  تقدیر  پایان ضمن  در  او  است.  گیاهی  پوشش  افزایش  و  غبار 
نگاه ویژه و مساعدت  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان و 
مجموعه  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قلعه گنج، ابراز امیدواری 
ادامه دادن چنین طرح های موثری شاهد کنترل دائمی گردو  با  کرد که 
غبار در این منطقه باشیم. امیری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان قلعه گنج عنوان کرد: این پروژه به مساحت 50 هکتار و با اعتبار 
3 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش چاه دادخدا 

این شهرستان اجرا گردید.

عطر افشانی قبور مطهر شهدای امامزاده سید 
سلیمان کوهبنان بمناسبت هفته دولت

عطرافشانی  غبارروبی،  مراسم  دولت  هفته  های  برنامه  شروع  با  همزمان 
امامزاده سید سلیمان شهرستان کوهبنان  قبور مطهر شهدای  گلباران  و 
با حضور جمعی از مسئولین این شهرستان برگزارشد.  به گزارش روابط 
از کارکنان  امور خیریه استان کرمان،  جمعی  اوقاف و  اداره کل  عمومی 
ادارات و نهاد های شهرستان کوهبنان صبح روز دوم شهریور به مناسب 
شروع برنامه های هفته دولت  در آستان امامزاده سید سلیمان )ع( این 
،غبار  افشانی  امامزاده وعطر  با زیارت  یافتند.این مراسم  شهرستان حضور 
در  آرامیده  دفاع مقدس  قبور مطهر 48 شهیددوران  افشانی   وگل  روبی 

صحن امامزاده همراه بود.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان عنوان کرد:

صنعت مرغداری استان کرمان در تسخیر 
دالالن

متاسفانه تولید استان دراین صنعت، دالل محور می باشد تا تولید محور، 
بنابراین دالل ها تعیین کننده سرنوشت تولید این صنعت در استان می 
باشنددر استان کرمان زنجیره کامل واحدهای پرورش طیور شامل؛ مرغ 
اجداد، مرغ مادر گوشتی، نیمچه گوشتی و مرغ تخم گذار صنعتی وجود 
فعالیت  از  و  استان ممیزی شده  تمام واحدهای مرغداری  دارد.قرار است 

واحدهای غیر بهداشتی جلوگیری بعمل آید.

در پی انتشار نامه دو عضو شورای شهر جیرفت به شهردای این شهر؛

شهرداری و شورا برای اثبات گفته خویش 
شفاف سازی کنند

دوم شهریور ماه نامه ای در فضای مجازی با امضای دو عضو شورای شهر 
شرح  این  به  ساالری  رضا  و  معناصری  محمود  مهندس  آقایان  جیرفت 
منتشر گردید: )مسؤل محترم روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
شهر جیرفت-با سالم-بدینوسیله به اطالع می رسانیم که از چاپ عکس 
اینجانبان محمود معناصری و رضا ساالری دو عضو شورای اسالمی شهر 
جیرفت در فضای مجازی،نشریات و یا هر گونه رسانه ای دیگر که بعضاً 
روابط  نمائید.متعاقبا  باشد جدا خودداری  برای شهرداری  با هزینه  همراه 
نامه ی  به  نمود:)عطف  ذیل صادر  به شرح  ای  عمومی شهرداری جوابیه 
انتشار یافته در فضای مجازی از سوی دو تن از اعضا شورای اسالمی شهر 
جیرفت در خصوص ممانعت از چاپ و نشر عکس این دو بزرگوار در فضای 
باشد  داشته  شهرداری  برای  مالی  بار  که  متنی  و  پیام  قالب  در  مجازی 
الزم دانستیم که توضیحی مختصر برای جلوگیری از هر گونه بهره برداری 

مغرضانه به محضر شریف شهروندان جیرفت ارائه نمائیم :
همانگونه که مستحضرید صدور پیام و نشر هرگونه تبلیغ در فضای مجازی 
دستور  به  حسب  و  نداشته  جیرفت  شهرداری  برای  مالی  بار  هیچگونه 
شهردار محترم هیچگونه مبلغی برای هزینه ی چاپ و نشر پیام تبریک - 

تسلیت و ... در رسانه های نوشتاری نیز پرداخت نمی گردد .
شرایط  درک  و  هوشیاری  حفظ  ضمن  دوستان  ی  همه  که  است  امید 
اتفاقات تلخ  از حاشیه سازی و تکرار  مطلوب حاکم بر شهرداری جیرفت 
گذشته که آثار مخربش از ذهن و یاد شهروندان فهیم و نجیب جیرفتی 
محترم  عضو  دو  از  گالیه  ضمن  لذا   ) نمایند  خودداری  است  نشده  پاک 
شورای شهر برای جلوگیری از کمک به نشریات در قالب اعتبار فرهنگی 
از شهردار محترم جیرفت درخواست داریم تا پرداختی های سال 1397 و 
1398 به نشریات و رسانه ها را منتشر نمایند تا مشخص گردد که جوابیه 

روابط عمومی این شهرداری چقدر منطبق با واقعیت است.

فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو شد
فرشاد مقیمی، معاون سابق امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به 

عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو منصوب شد.

برگزاری افتتاح نمادین ده زیار
صبح اروز دوشنبه 4 شهریورماه 98 در سومین روز از هفته دولت و 
استاندارکرمان،  و  رئیس جمهور  روحانی  دکتر  ویدئویی  کنفرانس  در 
آب،  برق،  های  در حوزه  کرمان  استان  روستایی  مختلف  پروژه   835
از  نمادین  بصورت  مسکن  و  راه  و  ارتباطات  درمان،  و  بهداشت  گاز، 
روستای ده زیار شهرستان کرمان و همزمان با استان های سیستان و 

بلوچستان، آذربایجان غربی، فارس و لرستان افتتاح شد.

افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان از مهر
سرپرست وزارت آموزش وپرورش : نظام جمهوری اسالمی ایران باید یک روز تصمیم بگیرد 

مطالبات 20 هزار میلیارد تومانی معلمان را به صفر برساند

با اجرای رتبه بندی حقوق معلمان 400 تا 600 هزار تومان افزایش می یابد. 
پرداخت 50 درصد از معوقات حق التدریس در شهریور

اردوگاه شهید باهنر در تملک آموزش وپرورش باقی خواهد ماند.
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نظر به رصد مدیریت استان در یک سال اخیر؛ 

استعفای  با  کشور  وزیر  موافقت  از  پس 
کرمان،  استانداری  از  حسینی  رزم  علیرضا 
دکتر محمد جواد فدایی در تاریخ 10 خرداد 
97 به سرپرستی استانداری منصوب گردید و 
پس از یک دوره نسبتاً طوالنی سرپرستی در 
با موافقت هیئت  آبان ماه 1397  تاریخ 23 
دولت و حکم رحمانی فضلی ایشان به عنوان 
معرفی  کشور  استان  پهناورترین  استاندار 
با همه استان های کشور  گردید،این استان 
برای  تقریبا  گفت  توان  می  و  بوده  متفاوت 
خودش کشوری مجزا محسوب میگردد، زیرا 
کرمان دارای دو مجموعه مدیریتی شمال و 
دو  دارای  ها  وزارتخانه  غالب  و  بوده  جنوب 
مدیر کل در این استان می باشند و علنا یک 
دارد،از  نظارت  اداری  دو شورای  بر  استاندار 
خشکسالی  علیرغم  کرمان  گذشته  این 
بخشی  بودن  کویری  و  اخیر  دهه  دو  های 
از مساحتش دارای یک چهارم باغات کشور 

است و در زمینه معادن،تعارض و تنوع اقلیم 
تاریخی  آثار  کشاورزی،  محصوالت  ها،تولید 
ثبت شده،جاذبه های گردشگری، انرژی آبی 
کشور  در  دیگر  توانمندی  ها  ده  و  بادی  و 
سرآمد است و در حالیکه در تابستان گندم 
را  خاک  کره  نقطه  گرمترین  شهداد  بریان 
ثبت میکند،برخی ارتفاعات آن همچون الله 
زار،هوای خلخال را به چالش می کشند و در 
زمستان در شرایطی که  بخش عمده ای از 
کشور پوشیده از برف است جیرفت و کهنوج 
همچون نگین سبزی غذای کشور را تأمین 

میکنند،
مسی،  فلزی  مصنوعات   ، دستی  صنایع 
تولیدات  از  نیز  پسته  و  قالی،قالیچه،گلیم 

ارزشمند دیار کریمان به حساب می آیند،اما 
ها  توانمندی  این  همه  رغم  به  متأسفانه 
،کرمان بزرگ به فراخور نام و لیاقتش توسعه 
این  مردم  از  برخی  هنوز  و  نیافته  عمران  و 
دیار برای کار راهی استان های دیگر از جمله 
اساسی که  آفت های  از  یزد می شوند.یکی 
سیاست  گردیده  استان  این  پیشرفت  مانع 
زدگی و سیاست بازی است که چرخ توسعه 

کرمان را کند کرده است.
شخص  هر  اگر  که  گفت  توان  می  جد  به 
اندازه حسین  به  در دوران مدیریت خودش 
این  برای  کریمی  محمدعلی  و  مرعشی 
ما  بود  کرده  هدفمند  ریزی  برنامه  استان 
هم اینک از تبریز و اصفهان جلوتر بودیم،اما 

دوران مدیریت دکتر فدایی به لحاظ تجارب 
ارزشمند چند دهه ای ایشان می توانست به 
تبدیل  از دوران های شکوفایی کرمان  یکی 
بدترین  از  یکی  با  مقارن  متأسفانه  که  شود 
دوران های اقتصادی کشور گردید که تحریم 
خارجی،محدودیت  گذاری  سرمایه  ها،عدم 
ها  رانت  و  ،فسادها  گردشگری  منابع،رکود 
در  است.اما  شکسته  را  دولت  کمر  تقریبا 
سرپرستی  به  فدایی  پروفسور  انتصاب  زمان 
عنوان  به  ایشان  از  بسیاری  استانداری  و 
فردی پیر و باز نشسته یاد می کردند و وی 
را فاقد انگیزه کافی برای مدیریت استان می 
دانستند و حتی در تیتر نشریات از این استاد 
فدایی"یاد  "پیرمرد  عنوان  با  مدار  اخالق 

می کردند که در همان زمان ما در تیتری 
"فدایی را دوای درد کرمان بیمار" دانستیم 

و به حق که اینچنین است،
مورد  در  شده  مطرح  مشکالت  علیرغم  اما 
توانستند  می  استان  مدیران  اگر  کشور  کل 
سعه  و  دلسوزی  با  و  فدایی  آقای  پای  هم 
حوزه  در  خصوصا  را  مردم  مشکالت  صدر 
می  کرمان  کنند  دنبال  اشتغال  و  تولید 
توانست متفاوت با کل کشور رشد اقتصادی 

باالیی را تجربه کند،
 اما همانطور که بسیاری از همراهان دائمی 
تیم خبری  و  تیم محافظان  از جمله  ایشان 
انگیزه  و  توان  مدیری  هیچ  کنند  می  بیان 
ایشان  و  ندارد  را  فدایی  آقای  با  همراهی 
امور  پیگیر  باال   تحرک  و  انگیزه  با  آنچنان 
اشتغال  و  گذاری  سرمایه  خصوصا  استان 
هستند که گویی در سال های اول استخدام 

قرار دارند،

لذا ضمن هشدار به مدیران خسته،کم تحرک 
همکاری  برای  نیت  حسن  و  انگیزه  فاقد  یا 
نیز  به جناب فدایی  استان  با مدیریت عالی 
و فرصت  میکنیم که دوران صبوری  توصیه 
دادن به این دست مدیران به پایان رسیده و 
برنامه های شما  با  در صورت عدم همراهی 
در  انگیزه  با  افراد  از  و  گذاشته  کنار  را  آنها 

باقیمانده دولت استفاده نمائید.

خیران ، بیگانه با ساخت سر پناه

برخی مدیران خسته سد راه فدایی با انگیزه

نوع  با  برابر  قدمتی  سرپناه  به  انسان  نیاز 
کنون  تا  گذشته  از  انسان  یعنی  دارد  بشر 
ساخته  دست  های  خانه  تا  نشینی  غار  از 
از اجزای طبیعت همواره سقفی باالی سر 

خود داشته است.
میتوان  را  مسکن  عبارتی  به  یا  خانه  اما 
در  نموده  تعریف  سرپناه  از  فراتر  واژه ای 
است  گرفتن  آرام  برای  جایی  واقع مسکن 
ارامش  و  جانی  امنیت  متضمن  هم  که 
از  پس  می باشد.لذا  خود  اعضای  روحی 
غدا و پوشاک اساسی ترین و حیاتی ترین 
نیاز  این  اما  می شود  محسوب  انسان  نیاز 
بوده  افراد  برای  دغدغه  موجبات  همواره 
است در جامعه امروز ما با توجه به شرایط 
مسکن  معضل  که  گفت  میتوان  اقتصادی 

برای بخش بزرگی از جامعه به یک بحران 
موجب  بحران  این  و  است.  شده  تبدیل 
کارتن  نشینی  زاغه  همچون  هایی  پدیده 
خوابی،گورخوابی،ماشینی خوابی و ....در پی 
دارد که هر کدام از اینها بسیاری از آسیب 
به دنبال دارد که تهدید  را  های اجتماعی 

جدی برای جامعه
 محسوب میشود .

در این راستا نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
بازار  در  رکود  عوامل  به  اشاره  با  امالک 
نبود  کرد:  تصریح  جاری  سال  مسکن طی 
توازن در عرضه و تقاضا، کاهش 50 درصدی 
شهرسازی  و  راه  وزارت  توجه  عدم  تولید، 
قدرت  کاهش  اجتماعی،  مسکن  برنامه  به 
بانکی  تسهیالت  نشدن  وهمسان  خرید 
که  است  عواملی  از  مسکن  قیمت  رشد  با 
باعث افزایش رکود مسکن در سال 97 شده 
نامتعارف  است.   عقبایی یادآور شد: رشد 
افزایش  عوامل  اصلی ترین  از  یکی  نیز  ارز 
در  مسکن  قیمت  درصدی  صد  از  بیش 
را  نیز قیمت ملک  مالکین  و  بود  سال 98 

با قیمت ارز مقایسه می کردند.
در همین ارتباط، نظر چند نفر از افرادی که 
درگیر مشکل مسکن هستند را به اختصار 

بازگو می نماییم:

****
نمیمه خصوصی هستم  کارگر یک شرکت 
با یک هشتصد حقوق و دوتا بچه دانشجو 
را  الونک  یک  اجاره  هفتصد  ماهیانه  دارم 
میدهم که هیچ رفاهی هم نداره تنها ارزوم 

تو زندگی یه خونه از خودمه
ازدواجم  حلقه  حتی  طالهام  فروختن  با 
 150 حدود  پس اندازمون  تمام  و  وام  و 
ملیون تومن جمع کردیم ولی حتی االن با 
وضعیت تورم که اوج گرفت حتی نمیتونیم 
از  داره  روز  به  روز  بخریم  مهر  مسکن  یه 
ارزش پولمون کم میشه نه هیچ جایی دیگه 

فکر  گرفتن  قرض  نه  دارم  گرفتن  وام  برا 
میکنم باید ارزو خانه دار شدنو به گور ببرم

****
 20 حدود  سالیانه  و  کشاورز  همسرم   
میلیون کل درامد ما در زندگی هست که 
این  با  تومن  اجاره 600  این وسط حداقل 
که با دوتا بچه از وضع خونه واقعا ناراصی 
هستم عمده ترین خرج ما تو زندگی صرف 

اجاره خونه میشه
****

در این میان تعداد زیادی از جوانان به دلیل 
دغدغه مالی خصوصا بحث مسکن از ازدواج 
صرف نظر میکنند که این بحث نیز آسیب 
شناسی مخصوص به خود را میطلبد در این 
و  اجتماعی  فعال  یک  درخواست  خصوص 
استاد دانشگاه را از  افراد جامعه  به رشته 

تحریر در اوردیم
****

فرزاد حسام عارفی
 دین پژوه و فعال دانشگاهی

به نام رحمان 
قدر هر کس به قدر همت اوست. 

  حضرت علی )ع(
به بهانه تبریک به همه حجاج معظمی که قبای 

رسیدند،تا  به سرزمین حجاز  و  پوشیدند  پاکی 
و  حجرالسود  استالم  با  را  خود  کنند  تطهیر 
گردشی  به  را  بواطن  گردانند  پاکیزه  گاه  آن 
مخلصانه و نوشانوشی از زمزم و تبری از ابلیس 
درک  برای  گاه  آن  و  آگاهانه  پرتابی  با  جویند 
اینها همه از آن  مناعت به منا خواهند رفت و 

بود که معبود بفهمند.
امید است در این سعی صفایشان کامل باشد و 
اینک که به این پاک اندیشی رسیده اند و دنیای 
فانی را وسیله ای برای راحت عقبی شناخته اند 
و مشتاق و بی صبرند تا با عملی خیر خواهانه 
به قافله یار رسند، مژده باد آنها را که راه نزدیک 
است و مسیرش از به پناه رساندن بی سرپناهی 

میگذرد،
برای خدا  او  ابراهیم خواهید شد،  راه  به  یقینا 
بسازید.بدانید  خدا  بنده  برای  شما  و  ساخت 
محل  تأمین  با  مسلمانی  به  بخشیدن  آرامش 

زندگی، دست در دست خدا نهادن است.
چرا که میفرماید 

َواهلَلّ َجَعَل لَُکْم ِمْن بُُیوتُِکْم َسَکًنا
خداوند خانهایتان را محل آرامشتان قرار داد.

پس ای اهل ایمان، ای به حج رفتگان،ای بزرگان 
ساالران  قافله  ای  و  مکنت  و  دیانت  صاحب 
احتیاج  مهمترین  به  که  شماست  بر  خیرات 
نیازمندان معطوف شوید و با شرکت در ساخت 
عطا  آرامشی  او  به  خود  دینی  برادر  مسکن 
کنید که خداوند وعده داده،بدانید تحقق وعده 
دامان  به  دست  یعنی  شما  دست  به   خداوند 
معبود شدن و عنایت حق را بی واسطه دیدن 
است.پس دست های سخاوتمندتان را به یاری 

بلند کنید و واژه خیر را با عملتان معنا کنید.

گزارش روشنفکری از عدم ورود متمولین به حوزه مسکن محرومان ؛

جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی
  تلفکس : ۴3۲۱37۱۸ - ۰3۴  * ۰9۱7۸۴7۲۸7۴     

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

اطالعیــه :   به اطالع کلیه کارگــران ساختمانی جنوب کرمان )جیرفت و عنبرآباد( میرساند که شروع 
ثبت نام امتحانات مهارت فنی و حرفه ای از تاریخ 5 لغایت 13 شهریور ماه می باشد ،خواهشمند است جهت 
کسب اطالع و ثبت نام به دفتر این انجمن واقع در :  شهر جیرفت ، خیابان تربیت، نبش کوچه 24 مراجعـه

 نمائید.                               انجمن صنفی کارگران ساختمانی جنوب کرمان

انجمن  سالیانه  جشن  هجدهمین 
منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه 
در  مردادماه   24 پنجشنبه  عصر  تئاتر 
واقع در  یاد عباس کیارستمی  زنده  تاالر 
بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.مراسمی 
اهالی  و  هنرمندان  از  بسیاری  آن  در  که 
یکدیگر  کنار  در  و  داشتند  حضور  رسانه 
یادماندنی  به  ادوار پیشین شبی  همچون 
را رقم زدند و اما نکته جالب توجه جشن 
قبل  سال  مثل  را  آن  اجرای  که  امسال 
فرزاد حسنی بر عهده داشت؛ترکیب کامال 
زنانه هئیت داوران این مسابقه مطبوعاتی 
رونقی،  ناز  مه  دکتر  ها  خانم  از  متشکل 
و  فرهادپور  لیلی  خرازی آذر،  رها  دکتر 
برای  بود،اتفاقی خجسته که  یلدا معیری 
نخستین بار در تاریخ هجده ساله برگزاری 
اتفاق  اما  و  خورد  می  رقم  مراسم  این 
ها  کرمانی  ما  برای  امسال  جشن  جالب 
اهدا جایزه نخست بخش گفتگو به آقای 
نظر احمدی مدیرمسئول و سردبیر مجله 
بود. شناخت"  نمایش  تئاتر"  تخصصی 

همچنین از دیگر اتفاقات مهم این مراسم 
می توان به بزرگداشت بازیگر پیشکسوت 
استاد سعید پورصمیمی و همچنین اهدا 
استاد  به  یونسکو  ملی   کمیسیون  جایزه 
مهمانان  از  کرد.و  اشاره  بیضایی  بهرام 
دکتر  از  توان  می  نیز  مراسم  این  مهم 
معتمدآریا؛لویس  رفیعی؛فاطمعه  علی 
رایگان،همایون  چکناواریان،مسعود 
راد،اشکان  رضایی؛ایرج  ارشادی،حبیب 

خطیبی؛گوهر خیراندیش و...نام برد 
و اما جدای از مراسم امسال و خوشحالی 
برای جامعه تئاتری استان آنچه که بسیار 
نام  نگرانی است شنیدن  موجب تاسف و 
زادگاه خود  در  کامال  که  است  ای  مجله 
ناشناخته مانده است؛آنهم مجله ای که به 
تئاتر کشور  غیردولتی  نشریه  تنها  عنوان 
تئاتر  فصلنامه  این  شود؛باری  می  منتشر 
در همین مدت کوتاه انتشار خود توانسته 
دست  توجهی  درخور  های  موفقیت  به 
یابند و به اندازه خود صدای تئاتر مستقل 
انتشار  باوجود  اما شوربختانه  باشد  کشور 
کوچکترین  کرمان؛  استان  از  مجله  این 
حمایتی در طول مدت انتشار از آن صورت 
دیگری  استان  در  اگر  که  ؛امری  نگرفته 
ساز  زمینه  توانست  می  افتاد  می  اتفاق 
نمودن  تبدیل  سرانجام  و  توسعه  و  رشد 
پایگاه  ترین  اصلی  از  یکی  به  استان  آن 
آنهم  شود  ایران  تئاتر  مطبوعاتی  های 
زمانی که این نشریه نه تنها نام نخستین 
از  شهرستان)خارج  تئاتر  تخصصی  مجله 
به عنوان  بلکه  را یدک می کشد  تهران( 
انتشار  حال  در  و  غیردولتی  نشریه  تنها 
با  باشد؛باری  می  مطرح  نیز  پایتخت 
توجه به توسعه در خور توجه تئاتر استان 

کرمان در سالهای اخیر و خاصه در حوزه 
اجرا می توان امیدوار بود که با حمایت از 
حوزه پژوهش و نقادی نیز شاهد اتفاقات 
تازه ای در هنر کرمان زمین باشیم ؛البته 
مادامی که فرزندان خود را جدی بگیریم 
و آنها را مجبور به جالی شهر و دیارشان 
نکنیم چرا که امروزه تمرکزگرایی در همه 
ترین  اصلی  از  یکی  به  تبدیل  ها  حوزه 
می  را  امر  این  و  شده  کشور  مشکالت 
توان از دوگانه تئاتر تهران و شهرستان که 
روشنی  به  نیز شده  مسئوالن  دهان  نقل 

دریافت؛
امروز وقت آن است تا نهادهای فرهنگی به 
جای پرداختن به مسائل روبنایی؛سطحی 
و بعضا با اهداف تبلیغاتی؛ نگاهی ریشه ای 
و تخصصی داشته باشند و بکوشند که به 
امور زیربنایی در حوزه فرهنگ بپردازند، 
محوری  و  کلیدی  نقش  از  جدای  البته 
و عموم  فرهنگی  امور  متولی  ارگان های 
تاثیرگذار  نقش  از  نباید  دولتی  نهادهای 
بخش خصوصی غافل شد؛ متأسفانه هنوز 
در میان فعاالن بخش خصوصی پرداختن 
به امور فرهنگی و هنری تبدیل به نوعی 
ضرورت نشده و در این میان نقش رسانه 
ها در آگاه سازی این گروه بسیار محوری 
در  بایستی  حتی  نمونه  عنوان  به  است 
که  انداخت  جا  را  امر  این  خیرین  میان 
همانقدر ساخت مدرسه کار خیر محسوب 
می شود و وجودشان برای جامعه حیاتی 
تئاتر  سالن  ساخت  که  است  ضروری  و 

،سینما و گالری اهمیت دارد.

خبر و تنظیم امید ابدالی

به بهانه اهدا جایزه انجمن منتقدان تئاتر به هنرمند کرمانی نظر احمدی ؛

چهـره خنـدان و گریـان یک نمـایش

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

روز  با  همزمان  و  دولت  هفته  مناسبت  به 
سلطانی  مهندس  خبری  کنفرانس  کارمند 
گردید  برگزار  استان  رسانه  اصحاب  با  نژاد 
،ایشان ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای دولت این هفته را مجالی برای تشکر 
و  مردم  به  آنها  پاسخگویی  و  دولتمردان  از 
اصحاب رسانه دانست،وی افزود بنیاد مسکن 
وظیفه اش توسعه زیر ساخت های روستایی 
است و با ابتدایی ترین وظیفه که اجرای طرح 
هادی است رسالت خویش را آغاز و سعی در 
افزود  دارد،ایشان  روستائیان  وضعیت  بهبود 
در بنیاد مسکن زنجیره خدمات تولید مسکن 
ارزان قیمت را دنبال می کنیم که شناسایی 

کالبد روستا و تأمین زمین و ارائه تسهیالت ارزان قیمت 
از آن است،سلطانی  و خدمات فنی و مهندسی بخشی 
بافت  که  نفر  هزار   25 زیر  شهرهای  در  کرد  بیان  نژاد 
می  استفاده  ما  خدمات  از  است  روستایی  آنها  زندگی 
کنند،وی ادامه داد حدود چهل درصد جمعیت استان ما 
روستا نشین هستند که این یک شانس برای ماست زیرا 
این جمعیت در تولید نقش دارند و این یک فرصت برای 
ما محسوب می شود،پس این جمعیت باال نقش بنیاد را 

پررنگ تر می کنند،مدیر بنیاد استان گفت نظر به اینکه 
در برخی شهرستان های ما مرکز شهرستان زیر 25 هزار 
نفر است و مابقی ساکنین آن نیز روستا نشین هستند 
که خدمات بنیاد را گسترده تر می کنند،لذا با توجه به 
اینکه بخش عمده ای از 5800 روستای ما روستای مولد 
روستاهاست،وی  این  شاکله  حفظ  بر  ما  سعی  هستند 
و  روستاها  در  مسکن  هزار   15 امسال  داشت  بیان 
شهرهای کوچک تأمین اعتبار و  اجرا خواهیم کرد و 10 
هزار مسکن مصوب سفر آقای نوبخت را به شدت دنبال 

می کنیم که بخش اعظم آن اغاز و اجرایی گردیده 
است،در بخش حوادث بخش اعظم کار انجام گرفته 
به  است 64 درصد مسکن روستایی  و شایان ذکر 
وسیله بنیاد مقاوم سازی شده است که این رقم تا 
پایان سال رشد چشمگیری خواهد داشت،سلطانی 
خوزستان  بازسازی  در  همچنین  بنیاد  افزود  نژاد 
است  حمیدیه  شهرستان  معین  کرمان  استان  که 
خدمات گسترده ای در بازسازی آن انجام داده است 
و بنیاد کرمان اولین استانی بود که تعهدات خود را 
آغاز و 2 هزار واحد خسارت دیده بهسازی گردیده 
است و انشاهلل تا سه ماه آینده مأموریت ما در آنجا 
افزود در هفته دولت  پایان خواهد رسید.ایشان  به 
معادل 60  اعتباری  با  پروژه طرح هادی  نیز 500 
طرح  در  و  رسید  خواهد  بهره برداری  به  تومان  میلیارد 
اقدام ملی مسکن دولت موظف شده 400 هزار مسکن 
مسکن  بنیاد  سهم  آن  واحد  هزار   100 که  کند  ایجاد 
پایلوت  عنوان  به  کرمان  استان  طرح  این  در  که  است 
انتخاب گردیده است و به زودی سامانه ثبت نام به نام 
آباد راه اندازی می گردد و تقاضای واقعی شخص بررسی 

و اشخاص واجد الشرایط  معرفی می گردند.

سلطانی نژاد:

64 درصد مسکن روستایی استان به وسیله بنیاد مسکن مقاوم سازی شده است 

کلنگ زنی پروژه پخش سیالب 
سایت شماره ۱ زهکلوت شهرستان 

رودبار جنوب 
 به گزارش خبرنگار پیام طبیعت جنوب کرمان؛ به مناسبت 
هفته دولت، حجت االسالم مرادی امام جمعه موقت بخش 
اداری  شورای  اعضای  و  فرماندار  فرد  قانعی  جازموریان، 
شهرستان رودبار جنوب در سومین روز از آغاز هفته دولت 
زهکلوت،  سیالب  پخش   2 شماره  سایت  از  بازدید  ضمن 
سیالب  پخش  پروژه   1 شماره  سایت  کار  به  آغاز  کلنگ 

زهکلوت به زمین زده شد.
به ذکر است پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز زهکلوت،  الزم 

شامل بند خاکی به حجم 83175 متر مکعب و همچنین 
سرریز سنگی مالتی به حجم 1148 مترمکعب و با اعتبار 
مصوب 26 میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریال، از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملی 98 می باشد.
جنوب  رودبار  فرماندار  فرد  قانعی  مراسم  این  حاشیه  در 
ضمن تشکر از مجموعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان، اعالم داشت احداث سیل بند در باال دست 
شهر زهکلوت ارزش فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری 
آنها  مهمترین  که  است  داده  نشان  اخیر  های  ماه  در  را 
شهر  زیر ساخت های  تخریب  و  ورود سیالب  از  جلوگیری 

زهکلوت می باشد.
برای  اعتبار  تامین  مساعد جهت  قول  پایان  در  فرد  قانعی 

ادامه فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری را در شهرستان 
رودبار جنوب داد.
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 مدیر مسئول و سردبیر:
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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
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آدرس دفتر مرکزی نشریه :
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بخش جبالبارز جیرفت با آب و هوایی معتدل و با وسعت 
در شمال شرق شهرستان جیرفت  مربع  کیلومتر   1141
واقع گردیده است این بخش بیش از 65 سال است که با 
مرکزیت محمدآباد مسکون یا شهر فعلی جبالبارز تأسیس 
وضعیت  بر  عالوه   1369 سال  شهریور  ،تا  است  گردیده 
از بخش  ای  فعلی بخش جبالبارز جنوبی، قسمت عمده 
مرکزی عنبرآباد و قسمت هایی از شهرستان ریگان و بم 
را شامل بوده است، به نحوی که در زمان تأسیس وسعت 

آن بالغ بر 8528 کیلومتر مربع بوده است.
مرکز بخش جبالبارز تا خرداد 1375 تحت عنوان روستای 
محمدآباد مسکون و پس از آن به نام شهر جبالبارز از آن 
از سطح دریا 1949 متر  ارتفاع مرکز بخش  یاد میگردد 
می باشد .جبالبارز دارای سه دهستان به شرح ذیل می 

باشد :

1ـ دهستان رضوان به مرکزیت روستای میجان سفلی
2ـ دهستان سقدر به مرکزیت روستای سقدر یا سغدر 

3ـ دهستان مسکون به مرکزیت روستای مسکون 

روستای هیشین سفلی که بیشترین سکنه را در دهستان 
رضوان دارد،دارای دهیاری تمام وقت است که در دولت 

با  دهیاری  این  توسط  ای  ارزنده  خدمات  امید  و  تدبیر 
تالش دهیار سختکوش این روستا آقای کرامت بهره مند 
زاده صورت گرفته است که رضایت ویژه و بی حد مردم 
و اهالی را در بر دارد ،بر همین اساس و به مناسبت هفته 
با همراهی مهندس محسن قاسمی بخشدار معزز  دولت 
جبالبارز از سطح این روستا و خدمات انجام شده بازدید 
نمودیم که به صورت فهرست وار به اهم آنها اشاره می 

کنیم:
******

های  خیابان  و  ها  کوچه  تنظیف  و  زباله  آوری  1-جمع 
اصلی به صورت مستمر و دوره ای و تخلیه مخازن زباله

2-خرید رنگ و لوازم مورد نیاز جهت خط کشی و تجهیز 
زمین والیبال

موسیقی  اجرای  و  روستا  در  سرور  و  جشن  3-برگزاری 
سرنا و دهل و همچنین برگزاری تئاتر توسط هنرمندان 

مطرح جنوب
4-باز سازی محوطه و دیوارهای مدرسه شهید بیدشکی 
برای برگزاری جشن های نوروز و بهسازی زمین ورزشی 

والیبال
اوقات  جهت  ورزشی  لوازم  سایر  و  تور   ، توپ  5-خرید 
اهالی  میان  سرگرمی  و  شادی  ایجاد  و  جوانان  فراغت 

خصوصا در ایام نوروز
6-حضور مستمر دهیار در روستا در ایام نوروز جهت رفاه 
حال مهمانان و مسافرین عزیز و هماهنگی با پاسگاه علی 

آباد و گشت زنی دائم برای تأمین امنیت روستا
و  روستا  سطح  معابر  از  تعدادی  اصالح  و  7-بهسازی 

بولوارها در ایام نوروز
به  دهستان  معظم  شهدای  خانواده  با  نوروزی  8-دیدار 

اتفاق بخشدار و ریاست شورای بخش جبالبارز
9-بازدید بخشدار، رئیس و اعضای شورای بخش جبالبارز 

و کارشناس فنی دهیاری ها از روند اجرای فعالیت های 
عمرانی از جمله محوطه و فضای ورزشی مدرسه و کوچه 

شهید بهروزه
عطاپور  آقای  جیرفت  شهرستان  فرماندار  10-بازدید 
هئیت  و  جبالبارز  بخش  شورای  رئیس  ،بخشدار،  وزیری 
همراه از منطقه پس از وقوع سیل در مورخه 20 فروردین 
معابر  روشنایی  و  ها  کابل  تعویض  و  اصالح  11-ترمیم، 

کوچه شهید نیاز علی امیری
بازگشایی  برای  مکانیکی  بیل  و  لودر  اعزام  12-پیگیری 

معابر و محورهای روستا پس از وقوع سیل
نوجوانان  و  جوانان  بین  قرعه کشی  مراسم  13-برگزاری 
روستا حین برگزاری جشن ها و اعطای جوایز به برندگان 
توسط دهیار و عضو شورای بخش آقای مهندس بهره مند
14-بازدید و نظارت کامل بر طبیعت و محیط پیرامونی 
روستا در روز طبیعت)13 نوروز( با همکاری منابع طبیعی 
و  مهمانان  میان  در  زباله  پالستیک  عدد   300 توزیع  و 

گردشگران توسط دهیاری
شهید  کوچه  ابتدای  از  گذر  کناره  ایجاد  و  15-ساخت 

امیری تا انتها)جنب منزل مراد امیری بیدشکی(
16-کانال کشی،لوله گذاری و الیه روبی معابر آب جهت 
آبرسانی مطلوب به باغات در مسیر خط اصلی انتقال آب 

کشاورزی در روستا با کمک مالکین
به  رودخانه  دست  باال  در  خاکی  بند  سیل  17-اجرای 
و  بحران شهرستان  ستاد  دستور  با  مکانیکی  بیل  وسیله 

ستاد بحران بخش و هماهنگی شورای بخش
طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاونت  با  18-دیدار 
تقویت  و  ترمیم  برای  کمک  درخواست  و  کرمان  جنوب 
سیل بندهای باال دست روستا و الیه روبی آنها و متعاقب 
تصمیم  اتخاذ  و  محل  از  معاونت  این  کارشناسان  بازدید 

همکاری

و  مسجد  مسیر  چینی  دیوار  و  19-تعریض،بازگشایی 
زیارتگاه با مشارکت اهالی

20-حمل سنگ بوسیله تراکتور برای ایجاد دیوار کوچه 
شهید بهروزه

بهروزه  شهید  کوچه  گذر  کنار  ایجاد  و  چینی  21-دیوار 
جنب منزل حافظ بهره مند با مشارکت اهالی

22-برگزاری یادواره شهدا با حضور مسؤالن شهرستان و 
بخش با شکوه و انضباط خاص و استفاده از تمامی امکانات 

و ماشین آالت دهیاری برای برپایی این مجلس معنوی
23-خاک برداری،زیرسازی،ترانشه زنی و باز گشایی کوچه 

شهید بهروزه
24-تسطیح و خاک ریزی محوطه دهیاری با استفاده از 

ده ها کمپرسی شن مخلوط
نیروی  و  لودر  کمک  با  زهرا  بهشت  درختان  25-هرس 
انسانی و همچنین تجهیز فضای سبز این مکان به آبیاری 

قطره ای
26-تکمیل و تجهیز ساختمان دهیاری با اعتباری بالغ بر 

500 میلیون ریال
27-برق رسانی به آرامستان و گلزار شهدا

28-خرید و نصب برج نوری 
ابا  حرم  خادمین  از  عرفه،استقبال  دعای  29-برگزاری 
با  خم  غدیر  عید  جشن  برگزاری  و  الحسین  عبداهلل 

همکاری اهالی
******

زاده  مند  بهره  کرامت  آقای  پایان  در 
مساعدت  و  همکاری  از  روستا  دهیار 
جناب  شهرستان  سابق  فرماندار  های 
فعلی  فرماندار  روش،  امینی  آقای 

عطاپور  ابوذر  آقای  جناب  شهرستان 
جبالبارز  بخش  معزز  بخشدار  وزیری، 
قاسمی،  محسن  مهندس  آقای  جناب 
جبالبارز  بخش  شورای  محترم  اعضای 
آقای  جناب  شورا  ریاست  خصوصا 
فنی  مسؤل  جهانبخش،  جهانشاه 
دهیاری های بخش جناب آقای مهندس 
سیاوش بیدشکی، مسؤل مالی دهیاری 
جواد  محمد  آقای  جناب  بخش  های 
اسحاقی، پرسنل سختکوش بخشداری 
جبالبارز و کلیه مسؤالن بخش جبالبارز 
و  تشکر  کمال  جیرفت  شهرستان  و 

امتنان را به عمل آورد.

جناب آقای مهندس محمدرضا
 پور ابراهیمی

اولین شهردار  عنوان  به  انتخاب شایسته جنابعالی 
شهر نوپای علی آباد را خدمت شما و مردم خونگرم 
به  نظر  گمان  گویم،بی  می  تبریک  خطه  این 
ارزشمند  تجارب  و  منطقه  از  حضرتعالی  شناخت 
شما در مدیریت دهیاری علی آباد در آینده شاهد 

تغییرات اساسی در این شهر خواهیم بود.
احسان احمدی مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر و

 عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات جنوب کرمان

با تالش دهیاری و حمایت دولت تدبیر و امید؛

هیشیـن هر روز آبـاد تر از دیـروز


