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

سونامی سکته در ایران
روزانه 400 ایرانی سکته می کنند
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رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2
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3 مهندس رحیمی نیا:

حراست از عرصه های ملی اولویت 
اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری 

جنوب کرمان

2

آگهی مناقصه عمومی شهرداری جبالبارز

اگر در زندگی 
کسی شنود 

بگذارید قطعا طی 
دو سال خطایی 
پیدا خواهید کرد

پیام تقدیر 
استاندارکرمان از 
استقبال پرشور 
مردمی از دکتر 

روحانی

بی قانونی های سریالی نامزدهای قانون گذاری
بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسالمی ایران می گذرد و همواره مردم در تمام 
این مدت همگام و همیار نظام و برنامه های آن بوده اند و  در راهپیمایی ها و انتخابات 
های متعدد تعهد خویش را به سیستم اثبات کرده اند،اما یکی از عواملی که عالوه 
بر مشکالت عدیده اقتصادی و وجود فساد در برخی از نهادهای حکومتی و دولتی 

مردم را به شدت دلزده و نگران کرده است 
انتخابات های  نامزدهای  های  وعده  و  رفتار 
قانون  بر مدار  رفتارشان  نه  متعدد است که 
است و نه وعده های آنها با عمل و خروجی 
عملکردشان هم خوانی دارد،اما مراد از نگارش 
انتخابات  نامزدهای  این مطلب تحلیل رفتار 
پیش روی مجلس شورای اسالمی است که 
قرار است پس از انتخاب وارد محلی شوند که 
برای صالح و مصلحت نظام و کشور و هشتاد 
بپردازند،اما  قوانین  وضع  به  ایرانی  میلیون 
این جاست اشخاصی که قرار  سؤال اساسی 

است سمبل قانون مداری و عامل قانون گذاری شوند چگونه خود به الفبای قانون 
انتخابات احترام نمی گذارند و همه دوره با شروع زود هنگام تبلیغات انتخاباتی که 
این دوره به فراخور پیشرفت علم و ارتباطات بسیار زودتر و سریع تر آغاز گردیده، 
فضای وحدت،آرامش و خدمت در جامعه را بر هم زده و با ایجاد فضا و جو انتخاباتی 
کشور را دچار نوعی سردرگمی می کنند،حال وقتی که ستاد انتخابات در برنامه زمان 
بندی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی مبحث تبلیغات را به این شکل و زمان 

اعالم نموده است:
)98/11/23 تا 98/11/30 : تبلیغات انتخاباتی نامزدها

98/12/1 : ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی
98/12/2 : اخذ رأی از واجدین شرایط(

چگونه مدت هاست که کاندیدهای احتمالی با بر تن کردن کت و شلوار و جمع کردن 
عده ای که اکثراً مشتاقان پست های مدیریتی آینده هستند روستا به روستا،شهر 
به شهر،محله به محله،ختم به ختم،عزاداری به عزاداری و مناسبت به مناسبت در 
جمع افراد ظاهر شده و در فضای واقعی و مجازی به شدت در حال یار گیری و سلب 
آرامش از جامعه هستند،آیا برگزاری میتینگ های چند صد نفری تحت عناوین 
مضحک و خنده دار و از همه دردناک تر سؤاستفاده از مراسم و مناسک مذهبی 
توسط نامزدهای احتمالی مناسبتی با قانون و اخالق دارد یا خیر،لذا ضمن توصیه 
جدی به هئیت های اجرایی و نظارت مبنی بر رصد دقیق تخلفات انتخاباتی خصوصا 
تبلیغات زود هنگام این موارد را در تأیید صالحیت افراد لحاظ کنند،زیرا فردی که 

خودش به قانون احترام نمی گذارد هرگز قانون گذار خوبی نخواهد شد.
                                              احسان احمدی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 

اورژانس هوایی اولویت خاص 
منطقه جنوب کرمان است

تأثیر شگفت انگیز کاهش سرعت بر حوادث رانندگی؛

عجله و سرعت = استقبال از مرگ

دکتر حسن روحانی:

ایجاد اشتغال برای ۳000 
نفر با افتتاح پروژه های جدید 

در جهان فوالد

دکتر عباسلو :

مورخ   ۷۸ شماره  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  جبالبارز  شهرداری    

ریال  میلیارد  مبلغ ۲۴  به  اعتباری  با  ۹۸/۶/۱۶ شورای شهر جبالبارز 

نسبت به احداث زیپ الین شامل ۳ الین رفت و یک الین برگشت به 

طول ۲۳۰ متر و پل معلق به طول ۱۰۰ متر اقدام نماید . 

لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد الشرایط دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد  فنی شهرداری مراجعه نمایند . 

۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 

۲- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

۳- ارائه ضمانت نامه بانکی الزامی می باشد . 

۴- مهلت تحویل اسناد یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

 می باشد .

محمد رضا سعیدی - شهـردار جبالبارز

نوبت 
دوم

3

کتـاب مایه آرامـش روحی انسان

به مناسبت بیست و چهارم آبان ، روز کتاب،کتاب خوانی و کتاب دار؛

های  شهرداری  جزو  دوساری  شهرداری 
علیرغم  و  است  کرمان  استان  خوب 
امور  در  مالی  شدید  های  محدودیت 
در  خوبی  های  قدم  ورزشی  و  فرهنگی 
اصلی  عامل  که  است  برداشته  حوزه  این 
آن وحدت میان شورا و شهرداری و تالش 
های خستگی ناپذیر مهندس مجید داوری 
شهر  این  ذوق  خوش  و  جوان  شهردار 
مسابقات  اساس  همین  بر  است.  تاریخی 
همت  به  که  عنبرآباد  شهرستان  والیبال 
ایشان در این شهر طی چهارده روز برگزار 
می گردید شنبه شب هجدهم آبان ماه به 

خط پایان رسید.
یادواره  جام  نام  با  مسابقات  این  فینال   
هفته  مناسبت  به  دوساری  شهر  شهدای 
فرماندار  رئیسی  حضور  با  بدنی  تربیت 
امنیتی  سیاسی  معاون  یوسفی  عنبرآباد، 
ریزی  برنامه  معاون  شهدادنژاد  فرمانداری، 

مرکزی  بخشدار  جیرفت،  فرمانداری 
کل  اداره  معاون  شهرستان،رضایی 
راهداری جنوب استان، رئیس بنیاد شهید 
شهر  شورای  اعضای  و  شهردار  شهرستان، 
و  والیبال  و  فوتبال  هیئت  دوساری،رئیس 
سالن  در  شهرستان  ورزش  پیشکسوتان 
پایان  در  و  برگزار  دوساری  شهر  ورزشی 
دوره  این  قهرمان  دوساری  شهرداری  تیم 

از مسابقات شد.
محمود رئیسی فرماندار عنبرآباد در حاشیه 
این مسابقه گفت: حضور جوانان در ورزش 
از اهمیت خاصی برخوردار است و از آسیب 
می  جلوگیری  بیشماری  اجتماعی  های 
نقاط متأسفانه  افزود در بعضی  کند.ایشان 
دارد  وجود  ورزشی  امکانات  بهترین 
شود،اما  می  آن  از  کمتری  استفاده  ولی 
نجیب،دین  مردمی  دوساری  شهر  مردمان 
در  والیبال  که  ورزش هستند  اهل  و  مدار 

عنبرآباد به نام دوساری شناخته می شود.
رئیسی افزود هدف اصلی ورزش این است 
باشیم  داشته  پویا  و  سالم  ای  جامعه  که 
ایجاد  عنبرآباد  در  روحیه  این  الحمدهلل  و 
شده است که مسئولین باید به آن اهمیت 
بدهند و در حد توان به ورزش شهرستان 

کمک کنند.
وی همچین از میزبانی بسیار خوب شهردار 
جهت  دوساری  شهر  شورای  اعضای  و 
برگزاری این دوره از مسابقات تقدیر کرد. 
گفتنی است مسابقات والیبال جام یادواره 
برگزار  هفته  دو  طی  دوساری  شهدای  ی 
شد و در پایان از میان هشت تیم شرکت 
کننده تیم شهرداری دوساری با پشتیبانی 
جوانان  مقابل  برتری  با  دوساری  شهردار 
رحمت آباد موفق به کسب مقام اول شد و 
با اهدای لوح و جوایزی از اعضای این تیم 

تجلیل به عمل آمد.

  با تالش شهرداری و شورای اسالمی شهر دوساری؛

این بار کسب افتخار با قهرمانی والیبال
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

دولت  هئیت  و  روحانی  حسن  دکتر 
بیستم و بیست یکم آبان ماه را مهمان 
بودند،این  کرمان  استان  خونگرم  مردم 
آیت  حضرت  زادگاه  رفسنجان  از  سفر 
در  سخنرانی  با  رفسنجانی  هاشمی  اهلل 
به  سفر  با  و  آغاز  شهر  این  مردم  جمع 
شهرستان بافت و سیرجان برای افتتاح 
ادامه  معدنی  و  صنعتی  پروژه  چندین 

یافت.
رئیس جمهور در آیین افتتاح طرح های 
معدنی و فوالدی و طرح های صنعت آب 

و برق استان کرمان در سیرجان با بیان 
اینکه اگر همه چیز در این کشور باشد 
اما اخالق نباشد ما به جایی نمی رسیم، 
ما  را خرد می کنیم،  ما همدیگر  گفت: 
استفاده می  برعلیه یکدیگر  از قدرتمان 

کنیم.
روحانی  روشنفکری،حسن  گزارش  به 
رقابت سر جای  و  و جناح  افزود: حزب 
خودش خوب است اما یک دوره ای دارد.

وی ادامه داد: ما فکر می کنیم که احزاب 
به  و  باشند  داشته  اختالف  باید  روز  هر 
ها  این  بزنند.  تهمت  و  دروغ  یکدیگر 
دنیای  در  اگر  بدانیم  و  بگذارید  کنار  را 
سیاست قواعد بازی را یاد نگرفته باشیم 
ضمن از بین بردن همدیگر،آبرو، قدرت 
و پیشرفت کشور را نیز  از بین خواهیم 

برد.
رئیس شورای امنیت ملی اضافه کرد:ما 
باید همزیستی اسالمی و مسالمت آمیز 
داشته باشیم، با همدیگر دوست بوده و 
یکدیگر را یاری کنیم. اما متأسفانه دنبال 

پیدا کردن نقطه ضعف هستیم که آن را 
بزک نموده و خوبیها را فراموش کنیم.

وی با بیان اینکه همه آدم ها نقطه ضعف 
دارند، گفت: پیامبر اسالم فرموده است، 
اگر خداوند می خواست شما را به خاطر 
گناه و ظلمتان مجازات کند یک جنبنده 

باقی نمی ماند.
دکتر روحانی با بیان اینکه هر کسی یک 
زندگی  در  دارد،گفت:اگر  عیبی  و  نقص 
بگذارید قطعا طی دو سال  کسی شنود 

خطایی پیدا خواهید کرد.
مبنای  بر  باید  داشت:  اظهار  روحانی 
اخالق اسالمی با هم رفتار کنیم و عیب 
معنی  این  به  این  اما  بپوشانیم  را  ها 
نیست که اگر کسی جنایت و فساد کرد 
با او برخورد نکنیم بلکه باید طبق قانون 

عمل کنیم.
رئیس جمهور عنوان کرد: یک وقت می 
و  اهال  است  موجود  پرونده  یک  بینید 

سهال رسیدگی کنید.
اما میخواهند پرونده بسازند، اگر صاحب 

قدرت و تکنولوژی باشند برای ما پرونده 
کردن  درست  کنند،پرونده  می  سازی 
هنر نیست به پرونده رسیدگی کردن کار 

درستی است. 
رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: آن 
دنبالش  همه  باید  کشور  در  که  چیزی 
برویم و از صنعت، اشتغال، علم و فناوری 

باالتر است اقتدا به پیامبر اسالم است.
و  علوم  از  جستن  بهره  همچنین  وی 
حیاتی  و  کلیدی  امری  را  جدید  فنون 
دانست که در صورت عدم همگام شدن 
با آن از جهان عقب خواهیم ماند،رئیس 
به  با عزیمت  این جلسه  از  جمهور پس 
شهر کرمان در روز بیست یکم با شرکت 
استان همزمان  اداری  در جلسه شورای 
چندین طرح و پروژه را در سراسر استان 
خبری  نشست  در  شرکت  با  و  افتتاح 
عکس  یک  گرفتن  و  رسانه  اصحاب  با 
کریمان  دیار  به  خود  سفر  به  یادگاری 

پایان داد.

زاده همسر غالمعلی حداد  ماهور  خانم  های جنجالی  1-صحبت 
عادل و اعتراضات وسیع به این گفته ها

2-درگذشت ابراهیم آبادی بازیگر قدیمی سینما،تئاتر و تلویزیون 
پس از تحمل یک دوره بیماری

با شب 31  هالووین در سراسر جهان مصادف  3-برگزاری جشن 
اکتبر )نهم آبان( 

۴-حواشی پررنگ فوتبال ایران که در بازی پرسپولیس و ماشین 
سازی و استقالل و تراکتورسازی به اوج خود رسید

۵-برگزاری مراسم و راهپیمایی روز 13 آبان که به روز دانش آموز 
و روز مبارزه با استکبار جهانی شناخته می شود

تکذیب  و  کشور  به  آلوده  ذرت  ورود  بر  مبنی  اخباری  6-درج 
آلودگی از سوی سازمان ملی استاندارد و دیگر مراجع ذیربط

با  که  هایی  شرکت  علیه  ارتباطات  جوان  وزیر  جهرمی  7-اقدام 
اعالم  و  کردند  برداری  کاله  مردم  از  افزوده  ارزش  های  سرویس 

کدی برای تعیین مبلغ و شکایت از متخلفان
و  ها  مؤسسه  و  افراد  برخی  سوی  از  همسری  چند  8-تبلیغ 

اعتراضات وسیع به این ایده
و  ایران  از سوی  ای  تعهدات هسته  گام چهارم کاهش  9-اجرای 

واکنش های داخلی و خارجی به این تصمیم دولت
و  کشته  و  شرقی  آذربایجان  استان  از  هایی  بخش  در  10-زلزله 

مجروح شدن ده ها نفر
و  سفر  این  حواشی  و  کرمان  و  یزد  به  جمهور  رئیس  11-سفر 

اظهارات تند رئیس جمهور علیه نوع برخورد با فساد
اعتراضات  و  اهواز  12-مرگ حسن حیدری شاعر جوان عرب در 

مردمی به شیوه مرگ وی

دکتر حسن روحانی:اخبار کوتاه

اگر در زندگی کسی شنود بگذارید قطعا طی دو سال خطایی پیدا خواهید کرد

استاندارکرمان با صدور پیامی از همراهی 
مردم   بویژه  استان  و شریف  فهیم  مردم 
در  رفسنجان  شناس  قدر  و  والیتمدار 
حسن  حجت االسالم  از  پرشور  استقبال 
روحانی رئیس جمهور و کاروان تدبیر و 

امید قدردانی کرد.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 

جواد  محمد  دکتر  پیام  متن  کرمان، 
فدائی بدین شرح است:

بسم ا...  الرحمن الرحیم
اکنون که سفر پرمیمنت رئیس جمهور 
محترم جناب آقای دکتر روحانی و هیأت 
افتتاح  با  کرمان  استان  به  ایشان  همراه 
از 1۴  بیش  اجرایی  یا شروع عملیات  و 
هزار میلیارد تومان طرح در بخش های 
کشاورزی،  معدنی،  و  صنعتی  مختلف 
بهداشت و درمان، عمرانی و زیربنایی با 
است، الزم می دانم   یافته  پایان  موفقیت 
کرمان،  استان  شریف   و  فهیم  مردم  از 
قدرشناس  و  والیتمدار  مردم  بویژه 
شهرستان رفسنجان که با حضور پرشور 
خود در استقبال از رئیس جمهور محترم 
و کاروان تدبیر و امید، ضمن به نمایش 
وحدت  از  زیبا  صحنه هایی  گذاشتن 
از  خود  قاطع  حمایت  یکپارچگی،  و 

عملکرد نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
دولت پرتالش را در شرایط کنونی کشور  
تشکر  و  تقدیر  رساندند  ظهور  منصه  به 

نمایم.
معظم  روحانیت  حمایت  از  هچنین 
در  ولی فقیه  محترم  نماینده  خصوصاً 
جمعه،  محترم  ائمه  دیگر  و  استان 
تالش فرمانداران محترم شهرستان های 
کرمان،  و  بافت  سیرجان،  رفسنجان، 
مجلس  محترم  نمایندگان  همراهی 
شورای اسالمی، همکاری مدیران محترم 
نظامی،  نیروهای  اجرایی،  دستگاه های 
انتظامی و امنیتی و مشارکت تشکل های 
دانشگاهیان،  بازاریان،  و  اصناف  مردمی، 
فرهنگیان و سایر اقشار  قدردانی نموده و 
بخاطر این وفاق و برادری خداوند بزرگ 

را شکر گزارم.
گرفته  صورت  های  تالش  از  خاتمه  در 

تبلیغات  و  رسانی  اطالع  عرصه  در 
من جمله از صدا و سیمای مرکز کرمان، 
و  زحمت کش  عکاسان  و  خبرنگاران 
پایگاه های  و  خبرگزاری ها  پرتالش 
اطالع رسانی و همچنین مطبوعات محلی 
و نمایندگی های مطبوعات کشوری که از 
روزهای پیش از سفر و در حین اجرای 
آن با تالشی چشمگیر تبلیغات و اطالع 
را  نظیری  کم  خبری  پوشش  و  رسانی 
می  سپاسگزاری  صمیمانه  کردند  ارائه 
نمایم. امیدوارم بزودی آثار و برکات این 
سفر میمون و مبارک در استان عزیزمان 

بروز و ظهور یابد.

محمد جواد فدائی
 استاندار کرمان

پیام تقدیر استاندارکرمان از استقبال پرشور مردمی از دکتر روحانی

اداری  شورای  در  مکارم  اصغر  دکتر 
و  جیرفت  های  شهرستان  مشترک 
عنبرآباد با حضور وزیر بهداشت با بیان 
اورژانس  مسافت  بعد  دلیل  به  اینکه 
جنوب  منطقه  خاص  اولویت  هوایی 
بخش  داشت:  است،اظهار  کرمان 
یک  جمعیت  به  توجه  با  آنژیوگرافی 
هفت  ضروریات  از  منطقه  میلیونی 
راه  باید  که  است  جنوبی  شهرستان 

اندازی شود.

بیمارستان  توسعه  بیان داشت:طرح  وی 
امام خمینی جیرفت در چهار طبقه در 
طبقه  که  است  تجهیز  و  احداث  حال 
بالینی  مهارت های  مرکز  چهارم مختص 
دیگر  طبقه  سه  و  است  افتتاح  آماده 
شامل بخش زایمان های پرخطر و بخش 
با  تخت   81 ظرفیت  با  عمل  اتاق های 
نزدیک  آینده  در  درصدی   99 پیشرفت 

آماده بهره برداری می شوند.
ماما   278 کمبود  به  اشاره  با  مکارم 

علوم  دانشگاه  حوزه  در  پرستار  و 
بیمارستان 2۵2  گفت:  پزشکی جیرفت 
کلنگ   96 سال  از  جیرفت  تخت خوابی 
دلیل  به  اما  است  شده  زده  آن  احداث 
آن  برای  اعتباری  اقتصادی  مشکالت 
در نظر گرفته نشده و به حال خود رها 
گردیده که می طلبد مسؤالن نگاه ویژه 

ای به این مسأله داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 

اورژانس هوایی اولویت خاص منطقه جنوب کرمان است

کرمان  گیاه"  و  گل  تخصصی  "نمایشگاه 
که در دهه ی هشتاد و به همت شهرداری 
زمان  مرور  به  گرفته،  شکل  شهرمان 
برای  توجه  مورد  و  جذاب  رویدادی  به 

همشهریان گرامی مبدل شده است.
شهری،  "سبز"  رویداد  این  حقیقت  در   
فارغ از جنبه ی تجاری و اقتصادی خود، به 

بهانه ای برای توجه بیشتر شما شهروندان 
به  و  گیاه  و  موضوع گل  به  کرمانی،  عزیز 
تبدیل  شهری  سبز  فضای  به  کلی  شکل 

گردیده است.  
همه  پرطرفدار  نمایشگاه  این  خوشبختانه 
و  گل  تولیدکنندگان  حضور  با  و  ساله 
ارزشمند  با همت  و  از سراسر کشور  گیاه 
رویداد  این  برگزارکنندگان  مجموعه ی 
شهری، از بخش خدمات شهری شهرداری 
کرمان گرفته تا اتحادیه ی تولیدکنندگان و 
فروشندگان گل و گیاه، اداره کل صنعت، 
شرکت   , اصناف  تجارت،اتاق  و  معدن 
 ... و  جنوبشرق  المللی  بین  نمایشگاههای 

امتداد یافته است.
امسال نیز نمایشگاه تخصصی گل و گیاه , 
با حضور هشتاد مجموعه ی تولیدکننده ی 
کشور،  سراسر  از  زینتی  گیاهان  و  گل 
خواهد  کرمانی  عزیز  همشهریان  میزبان 

بود.
به  کرمانی،  محترم  خانواده های  حضور 
تداوم  به  می تواند  گذشته،  سالهای  مانند 
این رویداد شهری کمک  رونق و جذابیت 

کند.
به عالوه آنکه،این انتظار از مجموعه فعالین 
استان  سطح  در  چه  گیاه  و  گل  حوزه 
و  ملی  های  مجموعه  از  چه  و  عزیزمان 

با توجه به  از استان وجود دارد که  خارج 
جایگاه و اهمیت این رویداد نمایشگاهی , 
حضوری به مراتب گسترده تر, در نمایشگاه 

گل و گیاه کرمان داشته باشند.
اینجانب ضمن دعوت از همه ی شهروندان 
مذکور،  نمایشگاه  از  بازدید  برای  کرمانی 
این  برگزاری  دست اندرکاران  همه ی  برای 
و  سالمتی  آرزوی  نمایشگاهی،  رویداد 

سرافرازی دارم.
سید مهران عالم زاده

شهردار کرمان 
بیست و یکم آبان ماه نود و هشت

گل هدیه ایست فرو فرستاده از بهشت
                                     مردم کریم تر شوند اندر نعیم گل

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
کرمان مهندس فالح ضمن اعالم این خبر 
با   98 سال  نامگذاری  به  توجه  با  افزودند: 
اهداف  از  یکی  تولید"  "رونق  سال  عنوان 
شرکت گاز استان در این سال گازرسانی به 
صنایع کوچک و بزرگ استان می باشد که 
انجام  ریزی  برنامه  برای 13 محور صنعتی 

شده است و برای 8 محور صنعتی پیمانکار 
اجرایی انتخاب و ۵ محور صنعتی دیگر در 
مرحله انتخاب پیمانکار می باشد. که پیش 
این صنایع  به  با گازرسانی  بینی می گردد 
بیش از 60 میلیون لیتر از1۵۵میلیون لیتر 
فرآورده مصرفی استان صرفه جویی گردد، 
جلوگیری  در  بسزایی  تاثیر  اقدام  این  که 
مناطق  در  مایع خصوصا  قاچاق سوخت  از 
تعهد  به  ایشان   . دارد  استان  جنوبی 
صنایع  به   98 سال  در  استان  گاز  شرکت 
شرکت  تعهد  میزان  افزود  و  اشاره  استان 
به  صنایع  برای  سازی  ظرفیت  استان  گاز 
می  طبیعی  گاز  مکعب  70000متر  میزان 
کنون 93000متر  تا  خوشبختانه  که  باشد 
مکعب گاز طبیعی صنایع تامین شده است 
از سال جاری  با گذشت هفت ماه  اینک  و 

با برنامه ریزی های مدون انجام شده بیش 
از 130% تعهد محقق گردیده که این آمار 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بسیار 
چشمگیری داشته است. مدیرعامل شرکت 
با همکاری  ا..  انشا  گاز استان کرمان گفت 
استان،  مرتبط  های  دستگاه  بیشتر  هرچه 
بزرگ  و  کوچک  صنایع  به  گازرسانی  با 
استان گام موثری در جهت پیشبرد اهداف 
اقتصادی جامعه و رونق تولید و کشاورزی 
در استان برداشته خواهد شد. ایشان ادامه 
دادند از ابتدای سال 1398 تاکنون 1200 
گازطبیعی  توزیع  و  تغذیه  شبکه  کیلومتر 
مدت  به  نسبت  که  گردیده  اجرا  دراستان 
شبکه  دوبرابر  تقریبا  گذشته  سال  مشابه 
گرفته  صورت  استان  سطح  در  گذاری 
 1180، شهر   ۵3 تاکنون  همچنین  است.و 

واحد   78۴ و   ،  CNG جایگاه   78 روستا، 
استان  این  در  بزرگ  و  کوچک  صنعتی 
تحت پوشش گاز طبیعي قرار گرفته است 
در سطح  مشترک  مجموع 639000  در  و 
استان جذب گردیده است. ایشان در خاتمه 
به  گازرسانی  استمرار  با  امیدواریم  افزودند 
تولیدی،  صنایع   ، ،جنوبی  محروم  مناطق 
بر کمک  صنعتی و کشاورزی استان عالوه 
شایان و موثر در جهت جلوگیری از قاچاق 
ارتقاء  سوخت مایع گام موثری در راستای 
سطح رضایتمندی ، رفاه عمومی، و اشتغال 
مناطق محروم و جنوبی استان که از اولویت 
باشد  می  استان  گاز  شرکت  اصلی  های 

برداشته گردد.

برنامه ریزی گازرسانی به ۱۳ محور صنعتی تا پایان سال ۱۳۹۸ در استان کرمان

  مهندس رحیمی نیا:
حراست از عرصه های ملی اولویت اصلی 
منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

معاونت  رحیمی  مهندس   
اداره  اراضی  امور  و  حفاظت 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
هم  جلسه  در  کرمان  جنوب 
با  که  هماهنگی  و  اندیشی 
افضلی  امیر  سرهنگ  حضور 
فرمانده یگان حفاظت این اداره 
برگزار  فرماندهی  دفتر  در  کل 
و  حفاظت  داشت:  اظهار  شد 

کل  اداره  این  کاری  اولویت  در  بایستی  ملی  های  عرصه  از  حراست 
قرار گیرد.

از  اینکه رسالت اصلی یگان حفاظت حفظ و حراست  با اشاره به  وی 
انفال و سرمایه های خدادادی است افزود: به دلیل اهمیت این موضوع 
و  بیست  در  موظف هستند  ممیزی  کارشناسان  و  اداره کل  همکاران 
چهار ساعت شبانه روز همکاری ویژه داشته و وضعیت سرزمینی حوزه 

های استحفاظی خود را رصد کنند.
کل  اداره  این  حفاظت   یگان  فرمانده  افضلی  امیر  سرهنگ  ادامه  در 
ضمن خوشامد گویی به مهندس رحیمی نیا از تالش های ایشان در 
راستای حمایت از یگان حفاظت به منظور حراست از عرصه های ملی 

تشکر کرد.
اداره  پرسنل حفاظت  داشت: خوشبختانه  اظهار  افضلی  امیر  سرهنگ 
ویژه  های  پاسگاه  و  کرمان   جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
شهرستان ها در بیست و چهار ساعت شبانه روز برای پایش عرصه های 

ملی آمادگی کامل را دارند 
وی تاکید کرد: با برنامه ریزی دقیقی که داریم لحظه ای فرصت دخل 

و تصرف به سوداگران و زمین خواران داده نخواهد شد
الزم به ذکر است این جلسه تعاملی با حضور مهندس کیانی رئیس اداره 
حفاظت، مهندس جاوید جانشین فرماندهی و پرسنل یگان حفاظت در 

دفتر فرماندهی برگزار شد.

باحضور وزیر نیرو در سومین دور سفر کاروان 
تدبیر و امید به استان کرمان انجام شد: 

تقدیر رئیس مجمع نمایندگان مجلس 
استان کرمان از مدیریت توزیع برق زرند

استان  در  نمایندگان  مجمع  خامکانی،رئیس  امیری  حسین  دکتر 
کرمان و فرماندار شهرستان زرند در جلسه شورای اداری مشترک 
کوهبنان و زرند که با حضور دکتر رضا اردکانیان،وزیر نیرو برگزار 
شد با اهدای لوح سپاس از "مهندس احسان قاسمیان" مدیر توزیع 
و  مستمر  برق  تامین  برای  همکاران  دیگر  و  زرند  شهرستان  برق 
پایدار مشترکین، اصالح زیرساخت ها و توسعه شبکه برق در این 

شهرستان تقدیر کردند. 
استان  برق شمال  نیروی  توزیع  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
که  آنجا  است،از  آمده  سپاس  لوح  این  متن  از  بخشی  کرمان،در 
جناب عالی با تالش و مدیریت خالقه و مدبرانه خود توانسته اید در 
مسیر توسعه و اصالح بهینه شبکه برق شهرستان در جهت خدمت 
به مردم شهید پرور زرند گام بردارید،از اقدامات شایسته آن برادر 
گرامی قدردانی می گردد. توفیق روزافزون شما را از درگاه پرودگار 

متعال مسألت داریم.                          
گفتنی است که جلسه مشترک شورای اداری شهرستان های زرند 
و کوهبنان همراه با سفر ریاست جمهوری به استان کرمان با حضور 

وزیر نیرو در کارخانه کک سازی برگزار شد.

فاز دوم تصفیه فاضالب شهر کرمان با 
حضور وزیر نیرو افتتاح شد

همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کرمان، با حضور وزیر نیرو،مدیرعامل 
شرکت مهندسی آبفا کشور،مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان و جمعی 
از مسئولین، فاز دوم تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر کرمان 
با اعتبار ۴97,۵ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.همچنین پروژه 
 13960 مبلغ  با  کرمان  شهر  فاضالب  تاسیسات  تکمیل  گذاری  سرمایه 

میلیارد ریال آغاز شد.
وزیر نیرو در این مراسم گفت:توفیقی است که در این ایام مبارک و والدت 

پیامبر)ص( در معیت رئیس جمهور به استان کرمان سفر کردم.
هرهفته_الف_ب_ایران  نام  به  پویشی  مهرماه  نیمه  از  اینکه  بیان  با  وی 
آغاز کردیم که تا پایان سال هر هفته یک پروژه بزرگ و مهم در عرصه 
با  پروژه   227 جمعا  گفت:  کنیم  افتتاح  کشور  استان های  در  برق  و  آب 
سرمایه گذاری بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده که تا پایان 

امسال به بهره برداری می رسند.
اردکانیان  با اشاره به اینکه بعد از استانهای تهران، قم، ایالم، آذربایجان 
بخار  واحد  از  متعددی  طرح های  و  آمدیم  کرمان  به  امروز  یزد  و  غربی 
نیروگاه سیکل ترکیبی، فاضالب و پست های برق به بهره برداری می رسد 
 800 و  هزار  کرمان  استان  به  امید  و  تدبیر  دولت  امروز  سفر  در  افزود: 

میلیارد تومان پروژه صنعت آب و برق افتتاح شد.
وی از آغاز عملیات اجرایی هزار و 870 میلیارد تومان پروژه جدید صنعت 
آب و برق در استان کرمان در این سفر خبر داد و خاطر نشان کرد: طرح 
فاضالب شهر کرمان امروز اجرایی می شود و امروز در دنیا لغت فاضالب 
برچیده و آب خاکستری مطرح است که نیاز به فرآوری دارد تا در چرخه 

مناسب قرار بگیرد و برای صنایع خوب است.
اردکانیان با بیان اینکه فاضالب یک منبع قطعی آب است و برای صنایع 
صنایع  صاحبان  ناحیه  از  خوبی  بسیار  سرمایه گذاری  گفت:  دارد  اهمیت 
 229 امروز  و  اجراست  حال  در  کشور  سطح  در  شهری  فاضالب  برای 
تصفیه خانه فاضالب در مدار داریم که یکی از شاخصه های توسعه یافتگی 

است و در بهداشت عمومی نیز حائز اهمیت است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه طرح فاضالب شهر کرمان، مطابق برنامه پیش 
پروژه  داشت:  اظهار  برسد  بهره برداری  به  ساله  زمانی سه  بازه  در  و  برود 

انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان در حال اجراست.
گفتنی است در ابتدای مراسم، محمد طاهری مدیرعامل شرکت آبفا استان 
کرمان ضمن بیان توضیحاتی در مورد پروژه گفت:امروز فاز دوم تاسیسات 
جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر کرمان با ظرفیت 1۵300 مترمکعب و 
عملیات تکمیل پروژه فاضالب شهر کرمان شامل 133,۵ کیلومتر خطوط 
اصلی و فرعی و 9000 فقره انشعاب و درمجموع با اعتبار ۴97,۵ میلیارد 
ریال به بهره برداری می رسد. وی افزود: همچنین پروژه سرمایه گذاری 
تکمیل تاسیسات فاضالب شهر کرمان شامل 1۴۵0 کیلومتر شبکه جمع 
آوری اصلی و فرعی، 12 کیلومتر خط انتقال، 90000 مترمکعب تصفیه 
خانه  ،13۵000 فقره انشعاب با مبلغ 13960 میلیارد ریال آغاز می شود .

اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان در 
ارزیابی شاخص های اختصاصی رتبه عالی 

کسب کرد
 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب 
کرمان،ارسالن شهدادی گفت: بر اساس اعالم نتایج ارزیابی عملکرد سال 
1397دستگاههای اجرایی استان کرمان توسط سازمان اداری و استخدامی 
کشور،اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان موفق به کسب رتبه عالی با 

امتیاز کامل 1000 در حوزه شاخصهای اختصاصی گردیده است.
اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان  ارزیابی عملکرد  سرپرست واحد 
ادامه داد:این اداره کل در سنوات گذشته نیز عملکرد قابل قبولی داشته 
که در سال 96موفق به دریافت تندیس و کسب رتبه برترجشنواره شهید 

رجایی در حوزه اقتصاد مقاومتی شده است.
وی همچنین اظهارداشت: این اداره کل در سال 9۵ در حوزه شاخصهای 
عمومی نیز رتبه برتر دستگاههای استان و تندیس جشنواره شهید رجایی 

به همراه لوح تقدیر را دریافت نموده است.

رمز دوم یکبار مصرف یکی از کارهای 
ضروری است 
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیات دولت:

تعداد زیادی از شکایاتی که به پلیس فتا می شود مربوط به سو استفاده 
از تراکنش های بانکی بدون کارت است. تصمیم بر آن شد تا از اول دیماه 
استفاده از این رمزها الزامی شود. هیچ کس نباید از مردم در این زمینه 

هزینه بگیرد و هزینه را بانک ها تامین خواهند کرد.

سونامی سکته در ایران
روزانه ۴۰۰ ایرانی سکته می کنند، سکته 

مغزی رتبه نخست بیماری در ایران
مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی: در ایران ساالنه 1۵0 هزار نفر و 
روزانه ۴00 نفر به سکته مغزی دچار می شوند که این بیماری رتبه نخست 
بیماری های کشور است سکته های مغزی به سه علت گرفتگی رگ،حرکت 
لخته خون و پارگی رگ اتفاق می افتند و عواملی مانند فشار و چربی خون 
باال، کم تحرکی، سابقه خانوادگی، مصرف سیگار و مواد مخدر در بروز آن 

مؤثر است.

تئاتر صحنه ای»یاغی« در جیرفت
 به نمایش در آمد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان، 
استانی جنوب کرمان،  تئاتر  از دهمین جشنواره  روز  با دومین  زمان  هم 

تئاتر صحنه ای»یاغی« به نمایش در آمد. 
این تئاتر که در آن به مسائل اجتماعی پرداخته شده است به نویسندگی 
هنری  گروه  توسط  و  است  پالشی  محسن  کارگردانی  و  براهام  سهراب 
از سوی داوران حاضر در سالن  گدروزیای شهرستان جیرفت اجرا شد و 
داوری شد. ؛ پس از پایان اجرا، این تئاتر از سوی منتقدین هنر تئاتر آقایان 

نظر احمدی و حجت خواجه انصاری مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

بافت،  شهرستان های  اوقاف  اداره  رئیس 
از گزارش های  ارزوئیه گفت: پس  و  رابر 
بر  مبنی  افراد  برخی  سوی  از  واصله 
غیرقانونی  زیارتگاه  باب  یک  ساخت 
ساختمان  این  بزنجان،  شهر  حومه  در 
تخریب شد. مهدی شریف اظهار داشت: 
پس از گزارش های واصله از سوی برخی 
زیارتگاه  باب  یک  ساخت  بر  مبنی  افراد 
بزنجان،  شهر  حومه  در  غیرقانونی 

این  کارشناسان  سوی  از  الزم  تحقیقات 
هماهنگی صورت  با  نهایتاً  و  انجام  اداره 
امنیتی، صبح  و  قضایی  مراجع  با  گرفته 

امروز این ساختمان تخریب شد.
بافت،  شهرستان های  اوقاف  اداره  رئیس 
مواضعات  از  یکی  افزود:  ارزوئیه  و  رابر 
بسیار مهمی که طی چند سال اخیر به 

اعتقادات مذهبی مردم صدمه وارد کرده، 
و  بافت  حوزه  به  خرافه  و  بدعت  ورود 
اماکن مذهبی خصوصاً بقاع متبرکه است 
امور  مدیرکل  پیش  چندی  که  جایی  تا 
ابراز  و مؤسسات خیریه ضمن  اجتماعی 
و  ساخت وساز  و  ایجاد  از  شدید  نگرانی 
با  کشور  در  امامزادگان  تعداد  افزایش 

هرگونه  با  مبارزه  بر  ابالغیه ای  صدور 
اظهار  وی  کرد.   تأکید  گرایی  خرافه 
کرد: این در حالی است که در استفتائات 
متعدد صورت گرفته از مراجع عظام نیز 
مؤکدا آورده شده که خواب حجت شرعی 
که  امامزاده سازی  نظیر  کارهای  و  ندارد 
صرفاً مبنای خواب افراد و بدون هیچ گونه 

شجره نامه معتبر از سوی سازمان اوقاف 
ایجاد می شوند فاقد وجاهت شرعی است.

قانون  اساس  بر  داشت:  بیان  شریف 
اوقاف،  سازمان  اختیارات  و  تشکیالت 
مانند  اسالمی  مذهبی  اماکن  امور  اداره 
و  اوقاف  سازمان  عهده  به  متبرکه  بقاع 
محل  اوقاف  ادارات  عهده  به  آن  به تبع 
ما  دینی  فرهنگ  و  عرف  در  و  است 
مسلمانان به مدفن و فرزند زادگان، ائمه 

اطهار )ع( مرسوم است که لقب زیارتگاه 
خاص  ویژگی  به  بنا  که  داده اند  بقعه  یا 
ایران، این بقاع متبرکه در سراسر شهرها 
بارزترین  و  است  پراکنده  آن  روستای  و 
اثر آن زنده نگهداشتن باورها و اعتقادات 
مذهبی مردم است لذا بقاع متبرکه عالوه 
فرهنگی  ارزش  دارای  مذهبی  ارزش  بر 

نیز هستند.

تخریب یک باب ساختمان زیارتگاه غیرقانونی در بافت
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به مناسبت بیست و چهارم آبان ، روز کتاب،کتاب خوانی و کتاب دار؛ 

دکتر عنایت اهلل رئیسی
جامعه شناس و مدرس دانشگاه

بهترین سخن گویان و یاران،کتاب است و آن 
آن  با  نهند،می توانی  تنهایت  دوستان  که  گاه 
قرار  خویش  هم  راز  را  او  شوی،اگر  سرگرم 
دهی،سّر تو را فاش نمی کند و با کتاب است 

که می توان به دانش و نیکی ها دست یافت. 
)بیهقی(

اصلی ترین  از  یکی  مطالعه  و  خواندن  توانایی 
و  نیاز  مورد  اساسی  مهارت های  مهم ترین  و 
است. امروز  دنیای  جدی  بسیار  ضروریات  از 
گسترش  و  بسط  بر  عالوه  مطالعه  و  خواندن 
جامعه،کمک  و  افراد  در  آگاهی  و  دانایی 
می کند تا افراد تخیل فّعال تری داشته باشند 
از  باالتری  سطح  ایجاد  باعث  تخّیل  این  و 
خالقیت در جامعه می گردد.خواندن،حافظه و 
تمرکز را بهبود می بخشد،افق فکری را وسیع تر 
توسعه  را  انتقادی  تفکر  می سازد،مهارت های 
استرس  کاهش  باعث  هم چنین  و  می دهد 
می شود،به طوری که پژوهش ها نشان داده است 

که مطالعه در مقایسه با موسیقی،پیاده روی و 
غلبه  برای  روش  قهوه،بهترین  نوشیدن  حتی 
بر استرس بوده و ثابت شده است که مطالعه 
یکی از مؤثرترین راه ها برای آرامش و آمادگی 
مطالعه کردن  و  برای خواب می باشد.خواندن 
عملکرد  و  ذهن  روی  باورنکردنی  تأثیرات 
انسان در زندگی فردی و اجتماعی می گذارد.

جامعه  و  اجتماعی  شدن  موجب  فعالیت  این 
می گردد  باعث  و  گردیده  اشخاص   پذیری 
بشر  اجتماعی  حیات  در  اساسی  فرایند  این 
روال منطقی تر و صحیح تری پیدا نموده و در 
مسیر متناسب  تری تداوم یابد و انسان هایی 
تحویل  و مسئولیت  پذیرتر  لطیف تر،مهربان تر 
دلیل  که  نمود  ادعا  توان  گردد.می  جامعه 
بسیاری از فکر های ناآرام و بیماری های روحی 
از عدم مطالعه است. و تعصبات بی جا،ناشی 
بهبود در کارکرد مغز به دلیل ارتباطات شدید 
در مغز و تغییرات عصبی،از دیگر کارکردهای 
مطالعه است و از طرفی بزرگساالن و سالمندانی 
می گذرانند  خواندن  با  را  خود  وقت  که 
و  داشته  کمتری  شناختی  کاهش  نشانه های 
در فعالیت های ذهنی بیشتر شرکت می کنند 
و به عبارتی خواندن و مطالعه،موجب تحریک 
خطر  کاهش دهنده  و  مثبت  روانی  و  روحی 
ابتال به آلزایمر و پیرذهنی خواهد بود.عالوه بر 
مهارت های  خواندن،پیشرفت  و  مطالعه  این ها 
به  و  پردازش  و  اندیشه ای،ساخت  و  فکری 
کارگیری متناسب و صحیح کلمات و گسترش 
و  نگارشی  مهارت های  لغات،بهبود  دایره 
و  گسترش  و  نوشتاری،شنیداری،سخنوری 
دارد.در  پی  در  را  ارتباطی  مهارت های  بهبود 

این میان و با وجود بسط و توسعه حیرت انگیز 
انواع رسانه ها و شبکه های اجتماعی و ارتباطی 
در عصر حاضر،به نظر می رسد کتاب همچنان 
نقش بی بدیلی در بین تمامی خواندنی ها دارد.
کتاب همواره در تمامی ادوار و زمان ها کمک 
اندیشه های  با  آدمی  تا  است  بوده  بشر  حال 
دارد.  بر  گام  زندگی  درست  مسیر  در  سالم 
به  فرهنگی  کاالهای  ارزشمندترین  از  کتاب 
و  ِخرد  دنیای  به  ورود  کلید  و  می رود  شمار 
دانایی است و همچون چراغی، مسیر حرکت 
می سازد.کتاب  و  ساخته  روشن  را  انسان 
وسیله  ای است که دانش بشری به مدد آن از 
آیندگان منتقل  به  و  تباه شدن مصون  مانده 
گردیده است. کتاب محصول تجربه  های بشری 
و خالقیت های ذهنی و آموخته  های درازمدت 
و  دانش    انتقال  در  آن  سهم  و  است  انسان 
دیگر  از  فراتر  و  بیشتر  مراتب  به  تجربیات 
آرامش  مایه  است.کتاب  آموزشی  ابزارهای 
که  شد  مدعی  می توان  و  است  انسان  روحی 
هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و با ارزش تر از 
کتاب نیست.بنابراین ضرورتی اساسی است که 
بیش  گسترش  جامعه  در  کتابخوانی  فرهنگ 
از پیش پیدا کند. بدون تردید،انس و الفت و 
آشتی شهروندان جامعه با کتاب و مطالعه آن 
و گسترش و توسعه فراخور و مناسب فرهنگ 
کتابخوانی،پیامدها و نتایج ارزشمند پرشماری 
داشته و سبب تقویت همبستگی اجتماعی و 
و  می شود  فردی  و  عمومی  ارزش های  حفظ 
به  را  جامعه  بالندگی  و  شکوفایی  نهایت  در 
مکررات  تکرار  به جای  ارمغان می آورد.بیاییم 
صاحبان  مقابل  شدن  مسخ  جای  دیگران،به 

قدرت و هر آنچه می گویند،به جای غرق بودن 
در نادانی ها و کم دانی ها و در راستای سعادت 
بخوانیم  کتاب  جامعه مان  و  خود  بهزیستی  و 
نخوانیم.هرگز  کتاب  یک  فقط  البته  صد  و 
مدرسه  تحصیل  دوران  در  که  کتاب هایی  به 
نکنیم  بسنده  می خوانیم  و  خوانده  دانشگاه  و 
است  دیگری  چیزهای  بسیار  که  بدانیم  و 
در  گیمن  نیل  تعبیر  بیاموزیم.به  بایستی  که 
کتاب مرد ماسه ای،در مراکز آموزشی:به ما یاد 
نمی دهند که چگونه کسی را دوست بداریم،در 
از  زندگی کنیم،درگمنامی  به درستی  ُشهرت 
زندگی لذت ببریم،از کسی که دیگر دوستش 
دیگری  ذهن  در  آنچه  شویم،به  جدا  نداریم 
می گذرد فکر کنیم،به کسی که در حال مرگ 
هیچ  ما  به  ،آن ها  و.............  بگوییم  چه  است 
چیزی را که ارزش یاد گرفتن داشته باشد یاد 

نمی دهند!
وضعیت  بهبود  برای  می توان  هم  توصیه هایی 
هرگز  که:  این  جمله  داد،از  ارائه  کتابخوانی 
بدون کتاب از خانه خارج نشویم، پیگیر کتاب 
مثال،میانگین  عنوان  باشیم)به  خود  خواندن 
و  محاسبه  را  هفته  یک  در   کتاب  خواندن 
سپس هفته به هفته مقداری افزایش دهیم(،با 
دوستان مان یک باشگاه کتاب و کتابخوانی راه 
بیاندازیم،کتابی را که دوست داریم بخوانیم،هر 
کتاب  صفحه  چند  شد  که  جایی  هر  و  وقت 
بخوانیم. کتاب  کردن  ورزش  بخوانیم،موقع 

)مثاًل هنگام کار با تردمیل، استفاده از کتاب 
رابطه  کتاب خوان ها  است(،با  میسر  صوتی 
چند  به  عادت  را  کنیم،خود  پیدا  نزدیک 
دهیم،از  خواب  از  قبل  خواندن  کتاب  صفحه 

در  کتاب  عمدی  گذاشتن  جا  فرهنگ  طرفی 
مکان های عمومی نیز رفتار پسندیده و در حال 
گسترشی است که اکنون در برخی کشورهای 
یافته  رواج  ایتالیا  و  فرانسه  جمله  از  اروپایی 
عمومی  مکانی  در  را  کتابش  که  است،کسی 
و  نمی سازد  را آشکار  رها می کند،هویت خود 
یک  ندارد،اما  کتاب  قیمت  بابت  هم  ادعایی 
احتمالی  یا خوانندگان  از خواننده  درخواست 
بعدی دارد: شما نیز بعد از خواندن کتاب،آن 
هم  دیگران  تا  دهید  قرار  مشابه  محلی  در  را 
یک  کنند.گویا  استفاده  اثر  این  از  بتوانند 
آمریکا  میسوری  ایالت  در  کامپیوتر  فروشنده 
کرد  کاری  چنین  که  است  کسی  نخستین 
گذاشت. گردش  در  کتاب  را  رفتار  این  نام  و 
این رفتار جدید را می شود به نوعی »کمپین 
کتاب خوانی« یا »کمپین به اشتراک گذاشتن 
می تواند  که  کمپینی  گرفت؛  نظر  در  کتاب« 
به مثابه یک پروژه فرهنگی قابل تأمل باشد.
این رفتار اخیراً به همسایگی ما نیز رسیده و 
از ترکیه سر درآورده است و به نظر می رسد 
بسط  راستای  در  و  دارد  را  الگوبرداری  ارزش 
ترویج  و  توجه  کتابخوانی  فرهنگ  توسعه  و 
سنت  این  بود.برای  خواهد  مؤثر  و  مفید  آن 

به  اینترنتی   سایت  یک  کتاب خوانی  جدید 
آدرسbookcrossing.com هم راه اندازی 
شده تا عالقمندان بتوانند با عضویت در آن به 
رهگیری کتاب هایی که رها کرده اند،بپردازند.

طبق اطالعات موجود در حال حاضر بیش از 
چند میلیون جلد کتاب که اطالعاتشان در این 
سایت ثبت شده در حال گردش هستند.هدف 
کردن  شده،تبدیل  یاد  سایت  گردانندگان 
این  است.شاید  بزرگ  کتابخانه   یک  به  دنیا 
حتی  بعد  به  این  از   و  گردید  محقق  هدف 
رستوران،پایانه  در  اگر  خودمان  کشور  در 
انتظار  هتل،سالن  مسافربری،مترو،البی 
سینما،اتاق انتظار پزشکان و .....کتابی را پیدا 
کردیم تعجب نکنیم،چون ممکن است با یک 

کتاب در کجا گردش رو به رو شده باشیم.
 این نوشتار را با دو بیت شعر از شاعر پر آوازه 
صائب تبریزی به عنوان حسن ختام به پایان 

می برم که: 
شد مدتی که خشت سر ُخم کتاب ماست    

موج شراب،سرخی سرهای باب ماست 

از بس کتاب در گرو باده کرده ایم
امروز خشت میکده ها از کتاب ماست

عجله و سرعت = استقبال از مرگ

کتــاب مایه آرامــش روحـی انسـان

سروان مهران سعیدی
کارشناس پلیس راهور

با توجه به تحقیقات بین المللی، کاهش سرعت 

بهبود  را  جاده ها  در  ایمنی  خودروها  مجاز 
سرعت  محدودیت ها،  این  اعمال  با  می دهد. 
خودرو در مناطق مسکونی و پر از ساختمان 
)مثل کوچه و خیابان های یک طرفه( به حدود 

32 کیلومتر بر ساعت نزدیک می شود.
بین المللی  انجمن  توسط  مطالعه ای  اخیرا 
حمل ونقل )ITF( انجام شد که در آن ایمنی 
قرار  بررسی  مورد  کشور   10 در  را  جاده ها 
یک  نقل  و  حمل   بین المللی  انجمن  می دهد. 
سازمان بین دولتی است که به عنوان اتاق فکر 
می کند.  عمل  نقل  حمل و  سیاست های  برای 
سرعت،  میان  قوی  ارتباطی  بررسی،  این  در 
تعداد تصادفات و تلفات جاده ای به دست آمد.
فرمولی  با  یافته مطابق  این   ،ITF طبق گفته 
استفاده  گسترده ای  طور  به  که  است  علمی 

می شود؛ در این فرمول هر یک درصد افزایش 
افزایش  موجب  متوسط،  سرعت  میزان  در 
صدمات  با  همراه  تصادفات  درصدی  دو 
میزان  در  درصدی  سه  غیرجانی،افزایش 
افزایش چهار درصدی در  و  تصادفات مرگبار 
 ITF تصادفات منجر به فوت می شود. مطالعه
به این نتیجه رسیده است که کاهش سرعت 
خطر  شدت  به  کوچک،  نسبتاً  مقداری  به 

تصادف و تلفات را کاهش می دهد.
انجمن بین المللی حمل ونقل به سیاست گذاران 
توصیه کرده است که محدوده سرعت باید در 
یابد و در مناطقی که  همه ی جاده ها کاهش 
اساس  بر  باید  می دهد،  رخ  زیادی  حوادث 
برای  محدودیت هایی  ماندن  زنده   سطوح 

سرعت خودروها اعمال شود.

در تالش برای تعیین این مقدار، نویسندگان 
تحقیق ITF، حد مجاز 30 کیلومتر بر ساعت را 
در مناطق مسکونی و پر از ساختمان پیشنهاد 
مناطق  دیگر  برای  رقم  این  کردند؛ همچنین 
شده  اعالم  ساعت  بر  کیلومتر   ۵0 شهری 
است. این گزارش هم چنین شامل محدودیت 
70 کیلومتر بر ساعت در جاده های روستایی 
است،اما  ترافیکی مشخص  بدون وجود عالئم 
محدودیتی برای بزرگراه ها پیشنهاد نمی کند.

در پایان این گزارش نتیجه می گیرد:
و  تلفات  )یعنی  جاده ای  تلفات  کاهش  برای 
جراحات(، دولت ها باید اقدامات خود را برای 
برای  هم چنین  و  جاده ها  در  سرعت  کاهش 
از  دهند.  انجام  سرعت  در  تفاوت ها  کاهش 
منظر فردی، خطرات ناشی از تصادفات شدید 

ممکن است به نظر کوچک بیاید، اما از نقطه 
نظر اجتماعی، هنگامی که میانگین سرعت و 
اختالف سرعت در جاده ها کاهش یابد، ایمنی 

قابل توجهی به دست می آید.
به  متعلق  بررسی  یک  برابر  در  تحقیق  این 
محققان دانمارکی در سال 201۴ انجام شده 

است، که نشان می دهد افزایش محدودیت های 
بین  سرعت  اختالف  کاهش  باعث  سرعت 
در  می شود؛  رانندگان  کندترین  و  سریع ترین 

نتیجه ایمنی خودرو بهبود می یابد.

منبع: زومیت

تأثیر شگفت انگیز کاهش سرعت بر حوادث رانندگی؛

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
                                                     0۹1۳۳۴6۹716 کویری

جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی
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چاپخانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف

صنعت،معدن  سازمان  استقالل  از  پس 
خدمات  کرمان  استان  جنوب  تجارت  و 
قطعا  که  داده  رخ  صنایع  حوزه  در  مطلوبی 
حاصل تالش و تدبیر معاونت امور صنایع این 
نزدیک  از  اساس  همین  می باشد،بر  سازمان 
بخش  متولی  سعیدی  حسین  مهندس  با 
ایم  نشسته  گفتگو  به  کرمان  صنعت جنوب 
که موارد زیر بخشی از آخرین خدمات انجام 

شده توسط این معاونت است:
یارانه  تومان  میلیون   ۴00 1-پرداخت 
تسهیالت از محل کمک های فنی و اعتباری 

به واحدها 
تسهیالت  تومان  میلیارد   100 2-تخصیص 
جهت  کشاورزی  بانک  همکاری  با  تلفیقی 
اینک  هم  که  گردش  در  سرمایه  یا  ساخت 

حال  در  سازمان  و  دارد  پرداخت  قابلیت 
بررسی درخواست های متقاضیان می باشد، 
این مبلغ در قالب تفاهم نامه از محل کمک 

های فنی اعتباری قابل پرداخت است.
معاونت  حوزه  در  امسال  عملیاتی  3-برنامه 
بر مبنای سیاست های  امور صنایع سازمان 
باالدستی از جمله برنامه اقتصاد مقاومتی و 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تولید  رونق 

برنامه ریزی شده است. 
سال  در  پایش  ملی  طرح  اصولی  ۴-انجام 
گذشته که در خصوص تهیه این طرح،سازمان 
نمود،در  را کسب  برتر کشوری  رتبه  جنوب 
این طرح تعداد واحدهای فعال،نیمه فعال و 

غیرفعال شناسایی گردید.
 60 باالی  فیزیکی  پیشرفت  با  طرح  ۵-نود 
مشخص  و  شناسایی  سازمان  توسط  درصد 
بهره  سازمان  امسال  هدف  که  است  شده 
از 31 طرح آن می باشد که اکنون  برداری 
1۴ طرح کامل و به بهره برداری رسیده است.
و  توسعه  برای  عملیاتی  برنامه  طبق  -بر 
پیشرفت صنایع چند گام مشخص شده که 

مرحله به مرحله در حال انجام است:
1-حفظ وضعیت موجود 

2-فعال کردن واحدهای غیر فعال
های  طرح  رساندن  برداری  بهره  3-به 

دارای  و  تکمیل  حال  در  شده  مشخص 
پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد که همان 
31 طرح باال می باشند و تاکنون نسبت به 
این حوزه خوب عمل شده  در  ریزی  برنامه 

است.
-جهت به ثمر رسیدن و نتیجه دادن برنامه 
های معاونت تاکنون اقدامات زیر انجام شده 

است:
1-تعامل خوب با بانک ها:که بعضی از بانک 

ها همکاری الزم را داشته اند.
رفع  کارگروه  قانونی  ظرفیت  از  2-استفاده 
جلسات  خصوص  این  در  که  تولید:  موانع 
امور  با حضور معاونت  و  استان  متعددی در 
یک  هم چنین  و  برگزار  استانداری  اقتصادی 
جلسه نیز در جیرفت با حضور ایشان تشکیل 
سایر  در  مثبت  روند  این  خوشبختانه  و 
شهرستان های جنوب نیز آغاز شده است،به 
تا کنون 2  در شهرستان کهنوج  طوری که 
تولید شهرستانی  موانع  رفع  کارگروه  جلسه 
برگزار شده و ماحصل آن نیز راه اندازی یک 
واحد تولید نایلون و پالستیک کشاورزی می 
باشد که از سال 92 تاکنون غیر فعال بوده 
است. گسترش این روند در سایر شهرستان 
می  سازمان  کاری  های  اولویت  جزو  نیز  ها 

باشد.

حسین سعیدی:
اولویت ما تکمیل طرح های با پیشرفت باالی ۶0 درصد است
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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  
۰۹۱۷۸۴۷۲۸۷۴

لیتوگرافی و چاپ : 
طاها۳۲۴5۶۷5۳

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

کرمان، بولوار۲۲بهمن ،ک ش ۲ ، پ۲
تلفن : ۰۹۱۳۱۴۱۳۷۰5

گستره توزیع : استان کرمان 
ارتباط با مدیرمسئول :

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

  پیامک : ۰۹۳۹۱۴۱۳۷۰5

 
           

بیستم و بیست و یکم آبان ماه استان کرمان میزبان کاروان 
دولت تدبیر و امید و شخص ریاست محترم جمهوری دکتر 

حسن روحانی بود،
رئیس جمهور در آستانه ورود به دیار کریمان در جمع مردم 
شهرستان رفسنجان به ایراد سخن پرداخت و پس از عزیمت 
به شهرستان بافت و افتتاح مجتمع احیاء مستقیم فوالد این 
و معدنی  و منطقه صنعتی  وارد شهرستان سیرجان  منطقه 
گل گهر شد و پس از افتتاح چندین طرح و پروژه از جمله 
کارخانه ذوب و ریخته گری شمار یک و واحد تولید اکسیژن 
جهان فوالد سیرجان)با ظرفیت تولید 1200000 تن در سال 
و سرمایه گذاری ارزی و ریالی معادل27۵00 میلیارد ریال 
که 7۵0 نفر به صورت مستقیم و 22۵0 نفر به صورت غیر 

مستقیم ایجاد اشتغال می کند.
با  فوالدی  شمش  تن  میلیون   1/2 سالیانه  کارخانه  این  در 
ابعاد مختلف با استفاده از یک کوره 170 تنی قوس الکتریکی 
این  ورودی  عنوان خوراک  به  اسفنجی  تولید می شود.آهن 
فوالد  جهان  شرکت  خود  مستقیم  احیاء  واحد  در  کارخانه 
تولید می گردد(در تاالر اجتماعات پردیس در جمع مسئوالن 
جمله  از  منطقه  معدنی  و  صنعتی  مناطق  محلی،مدیران 
پرسنل جهان فوالد سیرجان به ایراد سخن پرداخت و ضمن 

بررسی مسائل روز جامعه و توصیه همگان به رعایت اخالق 
سفارش شده در سیره نبوی و همگام شدن با فن آوری های 
توسط  عظیمی  کار  سیرجان  منطقه  در  که  کرد  بیان  نوین 
کارگران،مدیران،مهندسان،سرمایه گذاران و سیاست گذاران 
پر  خویش  تالش  با  را  کشور  همه  و  است  گرفته  انجام  ما 
از گل و گوهر کرده اند.در همین مراسم رضا رحمانی وزیر 
صمت بیان کرد برنامه ای با هفت محور و 3۴ برنامه اجرایی 
به دولت ارائه کرده ایم که پنج برنامه اساسی آن مربوط به 
و  راه،اکتشاف،احیا  برنامه  از  عبارتند  که  است  معدن  حوزه 
فعال سازی معادن کوچک،تجهیز و نوسازی معادن و تکمیل 
زنجیره ارزش فلزات اساسی همانند فوالد که برنامه امروز در 
وضعیت صنعت  مقایسه  با  است،وی  راستا  این  در  سیرجان 
فوالد در ابتدای انقالب،ابتدای دولت تدبیر و حال بیان کرد 
که در سال 92 ما وارد کننده فوالد بوده ایم و امروز با افتخار 
اینکه  ضمن  حوزه  این  فعاالن  تالش  با  که  می کنیم  اعالم 
زنجیره فوالد در کشور بومی شده و به مرز خودکفایی رسیده 
باشیم،رحمانی  می  آن  کنندگان  اکنون جزو صادر  هم  ایم، 
افزود گل گهر یکی از بزرگ ترین مجتمع های فوالد ماست و 
82 هزار میلیارد ریال از افتتاح های امروز مربوط به گل گهر 
و جهان فوالد است،در این آئین حسن پور نماینده سیرجان 
و بردسیر ضمن خوشامدگویی از رئیس جمهور برای حمایت 
از کاالی داخلی و اشتغال مولد تقاضای کمک کرد و از ایشان 
برای سفر مجدد به سیرجان برای افتتاح ابر پروژه آبرسانی 
در آینده نزدیک توسط همین مجتمع ها دعوت بعمل آورد.

شرکت  عامل  مدیر  عباسلو  علی  دکتر 
در  مراسم  این  حاشیه  در  سیرجان  فوالد  جهان 
جنگ  خاص  شرایط  به  توجه  با  گفت:  خبرنگاران  جمع 
اقتصادی کشور و نام گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم 
انقالب به عنوان سال رونق تولید باید در شرایط و مقررات 
سرمایه گذاران تجدید نظر شود و نوع نگاه و حمایت دولت 
خصوصا در بحث تسهیالت و تأمین نقدینگی مطابق شرایط 

دشوار امروز تعیین گردد.ایشان بیان کرد که این شرکت با 
سرمایه گذاری یک و نیم میلیارد آغاز به کار نمود و  در ابتدا 
فوالد در مرحله کاغذ  این  به تمسخر می گفتند که  برخی 
توانستیم  همکاران  تالش  و  پروردگار  یاری  با  ما  ولی  است 
طی 9 سال پنج کارخانه ایجاد کنیم و این حرکت هر روز 
شتاب بیشتری به خود می گیرد.عباسلو افتتاح پروژه امروز با 
حضور ریاست محترم جمهوری را با رویکرد جلوگیری از خام 
فروشی و تکمیل زنجیره فوالد در سیرجان و بردسیر دانست 
و افزود بخشی از تولیدات این کارخانه به نورد بردسیر برای 
تولید میلگرد،بخشی به سایر استان های کشور و بخشی نیز 

صادر می گردد.
مدیر عامل جهان فوالد طرح های توسعه ای در این شرکت 
را الزامی دانست و افزود برخی طرح ها مهندسی و طراحی 

گردیده که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
وی ادامه داد صرفه جویی در مصرف آب یکی از اهداف اصلی 
شرکت ما است و به عنوان مثال در کارخانه ذوب افتتاح شده 
امروز نسبت به کارخانه جات مشابه ۴0 درصد در مصرف آب 
صرفه جویی شده که انشاهلل با ورود آب خلیج فارس تا پایان 
سال به سیرجان شاهد شکوفایی بیشتر صنعت و معدن در 

این منطقه خواهیم بود.
ایشان اظهار کرد که تجارب خویش را که سالها در این حوزه 
کسب کرده حداقل به صد جوان سیرجانی آموخته است که 

این بزرگترین سرمایه و خرسندی برای من است.
عباسلو افزود پنج کارخانه ای که در طی این 9سال احداث 
کرده ایم شامل:کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت یک میلیون 
تن،کارخانه شمش فوالدی با ظرفیت یک میلیون و دویست 
هزار تن،کارخانه نورد بردسیر به عنوان بزرگترین واحد تولید 
میلگرد با ظرفیت بیش از ۵00 هزار تن،کارخانه اکسیژن با 
ظرفیت 11 هزار متر مکعب برای اکسیژن دهی احیاء و ذوب 
و کارخانه بریکت سازی می باشند که در کنار آنها یک پست 
برق با به روز ترین تکنولوژی جهان برای تأمین برق واحدها 

نیز احداث کرده ایم.
عباسلو از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش از 3000 نفر 
در کارخانه ذوب و اکسیژن افتتاح شده با رویکرد بومی گرایی 
خبر داد و افزود که معیار ما برای استخدام در مقاطع دیپلم و 
فوق دیپلم شهرستانی و لیسانس به باال گستره استانی است.
در پایان ایشان بیان کرد که سیاست ما آموزش و استفاده از 
نیروهای بومی و ایجاد اشتغال برای مردم این منطقه است 
که در همین راستا و برای عدم وابستگی به سایر استان ها 
به عنوان مثال بیش از 100 جوشکار در رشته های تخصصی 

آموزش داده ایم.

ایجاد اشتغال برای 3000 نفر با افتتاح پروژه های جدید در جهان فوالد
دکتر عباسلو در حاشیه سفر رئیس جمهور به سیرجان؛

در  ابتدا  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  شرکت 
آبادانی استان  سال 1388 توسط شرکت توسعه و 
صندوق  مجموعه  زیر  شرکت های  از  که  کرمان 
است  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  بازنشستگی 
در  سهامداران  در  تغییراتی  از  پس  و  شد  تشکیل 
حال حاضر ۵1 درصد سهام متعلق به شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر و شرکت های وابسته و ۴9 درصد 
ملی  شرکت  بازنشستگی  صندوق  به  متعلق  سهام 

صنایع مس ایران و شرکت های تابعه است.

بوده  ریال  میلیارد   960 شرکت  این  ثبتی  سرمایه 
 8000 به  سرمایه  افزایش  مرحله  چند  از  پس  که 

میلیارد ریال افزایش یافته است .
این شرکت در برنامه های خود احداث 7 کارخانه را 
در دستور کار خود دارد)دو کارخانه احیاء با ظرفیت 
و  ذوب  کارخانه  اسفنجی،دو  آهن  تن  میلیون  دو 
ریخته گری با ظرفیت دو میلیون تن شمش فوالدی 
و سه کارخانه نورد و فوالد آلیاژی با ظرفیت تولید 

2 میلیون تن محصوالت نوردی و آلیاژی در سال(


