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

دکتر حمزه احمدی:

اجرای 100 طرح آبخیزداری با اعتبار 
751 میلیارد و 760 میلیون ریال

 از ابتدای دولت دوازدهم
2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

2

3 ثبت نام دکتر اعظمی از حوزه انتخابیه 
جیرفت و عنبرآباد برای یازدهمین 

دوره مجلس

4

برای حل مشکل 
اشتغال باید با کار 
فرهنگی دو مقوله 
دانش و حرفه را از 
یکدیگر جدا کنیم

80 میلیارد ریال 
صرفه جویی سالیانه 

با حذف قبوض 
کاغذی در شرکت 

آبفا کرمان

دولت در بخشش بدهی خرد کشاورزان 
 بحران زده کوتاهی کرده است

امنیت  مجاهدت  و  تالش  با  و  بوده  تولید  جبهه  سربازان  کشوری  هر  در  کشاورزان 
و موفق  پیروز  المللی  بین  دارند،بی گمان کشوری در عرصه  بر عهده  را  غذایی جامعه 

و  دفاعی  صنعت،توان  توسعه  کنار  در  که  است 
و  داده  بها  به کشاورزی خویش  علوم  پیشرفت 
کشاورزان را قرب و ارج نهد و گرنه همانند قطر 
برابر  در  گاز  و  نفت  تولید  و  پویا  اقتصاد  آن  با 
یک تحریم چند روزه از گرسنگی و کمبود غذا 
انتظار می  این تفاسیر  به زانو در خواهد آمد،با 
رود دولت ها حمایت از کشاورزان را  سر لوحه 
برنامه خویش قرار دهند،اما متأسفانه در کشور 
کشاورزی  و  است  صادق  مسأله  این  عکس  ما 
می  سر  به  احتضار  حالت  در  ما  کشاورزان  و 
خشکسالی  قبیل  از  متعددی  عوامل  برند؛زیرا 
ممتد و سی ساله،سرمازدگی های سریالی،باد و 
طوفان، تگرگ،آفات و امراض،حذف یارانه نهاده 

های کشاورزی،نابسامانی بازار فروش و کالف سر 
درگم تسهیالت اعطایی در قالب جبران خسارت، فعاالن این بخش را به لبه پرتگاه کشانده 
و شمارش معکوس برای نابودی کشاورزان خصوصا در جوامع کوچک و سنتی مدت هاست 
که آغاز گردیده و رها کردن باغات و مزارع و مهاجرت به شهرها فرزند نامیمون این پدیده 

است.
اما بیش از دو دهه از ارائه تسهیالت ناچیز با ارقامی خرد و بعضا زیر یک میلیون تومان به 
کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و سرمازدگی می گذرد و شخصی که به خاطر این 
مبلغ ناچیز مجبور به پرونده سازی،تهیه ضمانت و معطلی در بانک شده قطعا مستأصل 
و درمانده بوده و این مبلغ را برای خرید ارزاق خانواده خویش هزینه کرده و با خشک 
شدن باغ یا مزرعه اش روز به روز فقیرتر شده و قطعا قادر به پرداخت وام خویش نبوده و 
نیست،اما متأسفانه این ارقام ناچیز همانند نمد به آب افتاده روز به روز حجیم تر شده و در 
برخی موارد تا چند برابر آن از کشاورز پس گرفته شده و دولت هر ساله با صدور بخشنامه 
های مبهم و چند پهلو اقدام به تقسیط،امهال و یا بخشش سود و دیرکرد یک قرارداد 
از دالل،فعال  اعم  بانکی  این قوانین شامل همه بدهکاران  تسهیالت کشاورزان نموده و 
مسکن ،فعال خوردو و ... گردیده و در این آشفته بازار شاید چند کشاورز هم مشمول این 
قانون شده اند،حال سؤال اساسی که باید دولت و به صورت ویژه نماینده عالی آن در استان 
کرمان و همچنین نمایندگان مجلس به آن پاسخگو باشند این است که در میان سیل 
حیف و میل بیت المال و همچنین تقسیم قانونمند بودجه ساالنه که لیست دریافتی برخی 
نهادهای غیرضروری اشک آدمی را در می آورد،دلیل اینکه دوستان در مجلس و دولت 
تصمیم نگرفته اند که بدهی خرد کشاورزان در مناطق بحران زده همچون جنوب کرمان 
را ببخشند چه عاملی است و آیا جمع این مبلغ تأثیری بر بودجه عمومی کشور دارد که 
قطعا جواب منفی است و ای بسا تمامی این تسهیالت به نصف رقم یک اختالس نخواهد 

رسید، ...                  ادامه ص 2

                            احسان احمدی

محـدودیت های مـالی مانع 
فعــالیت نمی شود

    پروفسور فدایی:

مکارم از خیر بهارستان 
گذشت

2

خبر خوش برای بهداشت و درمان جنوب کرمان؛ مهندس احمد سنجری:

3

اقشار آسیب  پذیر و زیر ساخت های 
روستایی در نوک خسارات

چالش های مدیریت بحران در مقابله با بحران سیل؛

اظهار نظرهای چهره های سرشناس و مسؤالن، در پی آزار زنان و کودکان خیابانی؛

موضع گیری های فانتزی و احساسی

2

زیبایی های نمایشگاه کتاب استانی 
جنوب کرمان اثبات کرد؛

سراسر  در  یازدهم  مجلس  انتخابات  نامزدهای  نام  ثبت  راستای  در 
کشور،بیست کاندیدا شامل نوزده آقا و یک خانم از حوزه انتخابیه جیرفت 
نمودند،که دکتر  نام  ثبت  به  اقدام  تعیین شده  و عنبرآباد در مدت زمان 
ذبیح اهلل اعظمی نیز یکی از افرادی است که برای جلب نظر مردم احساس 

تکلیف کرده و وارد شدند،
در  جیرفت  شهرستان  در   ۱۳۴۷ سال  ماه  شهریور  سوم  تاریخ  در  ایشان 
های  دوره  گذراندن  از  و پس  گردید  متولد  کشاورز  و  مذهبی  خانواده ای 
در   )PHD(تخصصی دکترای  درجه  دریافت  به  موفق  تحصیلی  مختلف 
از  گیاهی  بیماری های  مدیریت  و  کشاورزی  کاربردی  زیستی  علوم  رشته 
گیاه  بخش  وقت  تمام   استادیار  هم  اکنون  و  شدند  بلژیک  گنت  دانشگاه 

پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت هستند.
الزم به ذکر است که این کرسی نشین دانشگاه عضو خانواده معظم شهدا 
)برادر معلم و دانشجوی شهید عین اهلل اعظمی(می باشند.همچنین نامبرده 
طی سه مرحله و بیش از هفت و نیم ماه در جبهه های جنگ از جمله در 

عملیات بدر به همراه برادر شهیدشان مشارکت داشتند،
پور  کمالی  یحیی  از  پس  مجلس  دهم  دوره  انتخابات  در  اعظمی  دکتر 

نماینده منتخب و فعلی این حوزه بیشترین آرا را کسب نمود.

ثبت نام دکتر اعظمی از حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد 
برای یازدهمین دوره مجلس



شماره ۷۲           شنبه ۲۳ آذر 21۳۹۸

رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

فرهنگ  با  باید  گفت:  استاندارکرمان 
حرفه  و  دانش  کسب  مقوله  دو  سازی 
با  و  کنیم  جدا  یکدیگر  از  را  آموزی 
التحصیالن  فارغ  فرهنگی،  آموزش 
دانشگاهی را به آموزش حرفه و کارجویی 

تشویق کنیم.
چهارشنبه  روز  صبح  محمدجوادفدائی 
وزیر  معاون  دیدار  در   98 آذرماه   20
رئیس  و  اجتماعی  کارورفاه  تعاون، 

ای کشور  و حرفه  فنی  آموزش  سازمان 
گفت: وضعیت بیکاری در استان کرمان 
به  اما  است  بهتر  کشوری  متوسط  از 
زیادی در  نیز مشکالت  هر حال کرمان 
جدیتی  متاسفانه  و  دارد  اشتغال  ایجاد 
در سازمان فنی و حرفه ای استان کرمان 
کارجویان  به  ها  مهارت  آموزش  برای 
تحوالت  شاهد  امیدوارم  و  بینیم  نمی 
خوبی در آینده از سوی  این نهاد باشیم.

آموزش  لزوم جداسازی  بر  تأکید  با  وی 
کشور  در  آموزی  حرفه  و  دانشگاهی 
دو  آموزی  حرفه  و  دانش  کرد:  تصریح 
کننده  تکمیل  اما  هم  از  جدا  مقوله 
یکدیگر  کنار  در  اگر  و  هستند  یکدیگر 
جامعه  مشکالت  از  بسیاری  گیرند  قرار 
در زمینه اشتغال، تولید و ... حل خواهد 
تجربه  از  باید  زمینه  این  در  که  شد 

کشورهایی مثل کانادا استفاده کنیم.

شورای  جلسه  در  روحانی  حسن  سخنان  به  اعتراضات  ۱-ادامه 
اداری استان تبریز

از  ناآرامی ها در عراق،بیانیه آیت اهلل سیستانی در دفاع  2-ادامه 
معترضان و استعفای نخست وزیر

نتایج  دلیل  به  فوتبال  ملی  تیم  مربی  ویلموتس  مارک  ۳-اخراج 
ضعیف و احتمال جایگزینی وی با برانکو ایوانکوویچ

۴-ادامه اعتراضات و اظهار نظرها به سهمیه بندی بنزین و پرداخت 
کمک هزینه معیشتی از سوی دولت

۵-ثبت نام نامزدهای انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسالمی 
از گرایش و طیف های مختلف سیاسی و عدم ورود چهره هایی 

همچون علی الریجانی و محمدرضا عارف
۶-پخش فیلمی از سخنان امام خمینی در جمع خبرنگاران قانون 

اساسی توسط سایت جماران مبنی بر اولویت خواست اکثریت
و  البرز  استان  در  گرد  زباله  کودک  یک  آزار  از  کلیپی  ۷-پخش 
واکنش های مقامات حکومتی و چهره های شاخص به این رفتار 

غیر انسانی
8-شیوع آنفلوآنزا در سطح کشور و مرگ ده ها نفر در اثر ابتال به 

این ویروس
و  احمر  هالل  جمعیت  رئیس  پیوندی  اصغر  علی  9-استعفای 

بازداشت وی توسط اطالعات سپاه پاسداران
۱0-آتش سوزی در یک تاالر عروسی در سقز و کشته و زخمی 

شدن ده ها نفر و اعالم یک روز عزای عمومی در کردستان
۱۱-بزرگداشت شانزدهم آذرماه روز دانشجو در جوامع دانشگاهی

۱2-فسخ یک طرفه قرارداد استراماچونی مربی ایتالیایی استقالل 
این  عامل  مدیر  فتحی  استعفای  و  کشور  از  وی  خروج  و  تهران 

باشگاه  ورزشی
۱۳-اعتراض وریا غفوری بازیکن تیم استقالل در مصاحبه بعد از 

بازی پیکان به حضور خبرنگار و میکروفون صدا و سیما

ادامه یادداشت مدیر مسئول

    پروفسور فدایی:اخبار کوتاه

برای حل مشکل اشتغال باید با کار فرهنگی دو مقوله دانش و حرفه
 را از یکدیگر جدا کنیم

ادامه از ص ۱
پس توقع مردم خصوصا کشاورزان که همه مسئوالن در ظاهر خود 
را به آنها مدیون می دانند این است که در یک اصالحیه یا یک 
طرح و الیحه مجزا بخشش تسهیالت خرد کشاورزان)زیر پنج یا 
ده میلیون تومان( را در در مناطق بحرانی در اولویت کاری خویش 

قرار دهند.
احسان احمدی

                  

   صبح روز چهارشنبه 20 آذرماه آیت 
اللهی موسوی معاون عمرانی استانداری، 
دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان، دکتر سعیدی 
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان و 

ناوکی فرماندار شهرستان قلعه گنج از 
آبخیزداری پخش سیالب حوزه  پروژه 
آبخیز چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج 

بازدید به عمل آوردند. 
کرمان  استانداری  عمرانی  معاون 
اینکه  بیان  با  بازدید  این  حاشیه  در 
اهداف  با  آبخیزداری  پروژه های  اجرای 
کنترل  خشکسالی،  از  جلوگیری 
سیالب و جلوگیری از خطر سیل، مهار 
سفره  تقویت  و  ها  آب  روان  کنترل  و 
داشت:  ابراز  است  زیرزمینی  آب  های 
اجرای این پروژه ها در شهرستان قلعه 
گنج منجر به افزایش سطح آبهای زیر 
می  ها  سیالب  از  پیشگیری  و  زمینی 

شود.
اجرای  افزود:  موسوی  اللهی  آیت 

آبخوانداری  و  آبخیزداری  پروژه های 
طی سالهای ۱۳9۷ و ۱۳98 در سطح 
آب های  افزایش سطح  به  منجر  استان 
زیر زمینی، پیشگیری از فرسایش خاک 
زمینی   زیر  آب  های  سفره  تقویت  و 

شده است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
جنوب کرمان نیز ضمن اشاره به اینکه 
برای  راهکار  ترین  مهم  آبخیزداری 
مقابله با خشکسالی است و کنترل روان 
زیر  تقویت سطح آب سفره های  و  آبها 
طرح های  اجرای  مزیت های  از  زمینی 
افزود:  است  منطقه  این  در  آبخیزداری 
آبخیزداری  پروژه  جاری  سال  در 
پخش سیالب حوزه آبخیز چاه دادخدا  
های  عملیات  با  گنج  قلعه  شهرستان 

خاکی و سرریز سنگی مالتی به حجم 
بیش از 200 هزار متر مکعب در حال 
ظرفیت  بارندگی  هر  در  و  است  اجرا 
سیالب  مکعب  متر  میلیون   ۳ کنترل 

را دارد. 
حمزه احمدی افزود: این پروژه با اعتبار 
صندوق  محل  از  ریال  میلیارد   ۳۷
اجرا  حال  در   ۱۳98 سال  ملی  توسعه 
است که یک بند خاکی آن نیز به اتمام 

رسیده است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
ابتدای  از  داشت:  بیان  کرمان  جنوب 
طرح   ۱00 کنون  تا  دوازدهم  دولت 
و  میلیارد   ۷۵۱ اعتبار  با  آبخیزداری 
در هفت شهرستان  ریال  میلیون   ۷۶0

جنوبی کرمان اجرا شده است.

دکتر حمزه احمدی:

اجرای 100 طرح آبخیزداری با اعتبار 751 میلیارد و 760 میلیون ریال
 از ابتدای دولت دوازدهم

در  مردم«  با  »همراه  ابتکاري  طرح 
رعایت  و  رجوع  ارباب  تکریم  راستاي 
رضایت  افزایش  و  شهروندي  حقوق 
تر  نزدیک  هدف  با  مشترکین  و  مردم 
شرکت  مسئولین  با  مردم  ارتباط  شدن 
برق و شنیدن صداي مردم توسط روابط 
عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال 

استان کرمان اجرا شد.
برق  توزیع  شرکت  عمومي  روابط  مدیر 
طرح  اجراي  از  کرمان  استان  شمال 
این  ادارات  محل  در  مردم  با  همراه 
شرکت در راستاي تکریم ارباب رجوع و 
حقوق شهروندي و خدمات رساني سریع 

و  مطلوبتر به مردم خبر داد.
امیر جهانشاهي روز پنجشنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح براي 
نخستین مرتبه در مجموعه شرکت هاي 
وابسته و تابعه وزارت نیرو توسط روابط 
تکریم  هدف  با  و  شرکت  این  عمومي 
ارباب رجوع وحقوق شهروندي و تسریع 
در خدمات رساني بهتر به مردم با شعار 
اتحاد  با  و  برق  صنعت  در  جهادخدمت 
انجام  مردم  و  مسئوالن  میان  همدلي  و 

مي شود.
طرح  میز  استقرار  با  کرد:  تصریح  وي 
ادارات خدمات  محل  در  مردم  با  همراه 
شمال  برق  توزیع  شرکت  مشترکین 

محدوده  مشترکین  کرمان  استان 
شمال استان مي توانند از این امکان 
و  نمایند  استفاده  تریبون  عنوان  به 
پیشنهادات،  ها،  ایده  نظرات،  درج  با 
شکایات و انتقادات، صداي خود را به 

مسئوالن شرکت برق برسانند.
مدیر روابط عمومي شرکت توزیع برق 
شمال استان کرمان اظهار داشت: میز 
طرح همراه با مردم در جهت نزدیک 
مسئوالن  با  مردم  ارتباط  کردن  تر 
ارتباط  برقراري  ضمن  تا  شده  ایجاد 
، حداکثر  برق  با صنعت  بیشتر مردم 
و  کارها  انجام  فرایند  در  شفافیت 

مستمر  ارتباط  و  خدمات  رساني  اطالع 
نماید.  ایجاد  مردم  و  مشترکین  با  را 
بر  عالوه  داشت  اظهار  همچنین  وي 
 ، اجرایي  دستگاههاي  کارمندان  اینکه 
داراي  سازمانها  و  دولتي  غیر  و  دولتي 
ارائه  براي  محلي  یا  رساني  خدمت  میز 
خدمت به مشتریان خود هستند بایستي 
براي مردم و مشتریان آن سازمان هم این 
امکان ایجاد شود که آنها هم داراي یک 
میز و تریبون باشند تا در محل فیزیکي 
و  دستگاهها   ، و مردم  مشتریان  نیز  کار 
ارائه  و ضمن  بدانند  خود  از  را  سازمانها 
طرح مسائل و مشکالت در جهت بهبود 
کیفیت  افزایش  در  شهروندي  خدمات 

خدمات مشارکت نمایند .
این  در  مردم  که  فرمهایي   : افزود  وي 
هاي  بازه  در  اند  کرده  تکمیل  مکانها 
اجرایي  امورهاي  توسط  منظم  زماني 
اگر  و  گردند  مي  بررسي  شرکت  این 
امور   مدیر  توسط  مسائل  رفع  امکان 
باشد در محل امور به موارد اشاره شده 
به  نیاز  در صورت  و  شود  مي  رسیدگي 
و  و کسب مجوزها  مافوق  مراجع  اطالع 
فایل  قالب  اداري در  گردشهاي ضروري 
تحلیل  و ضمن  رسیده  به ستاد شرکت 
مردمي   نظرات  و نقطه  نکات  ارجاع  و 
از  زمان  حداقل  در  مشکل  رفع  دید  با 
سوي دفتر هیات مدیره و مدیریت عامل 
شرکت تصمیم گیري شده و در صورت 

واحدهاي  به  تحلیل  و   بررسي  به  نیاز 
ها  کمیسیون  یا  ،کارگروهها  متولي 
تعیین  مرحله  تا  و  شد  خواهد  ارجاع 
پیش  مردمي  مشکالت  رفع  و  تکلیف 
خواهد رفت. وي بیان کرد:  طرح همراه 
وزارت  به  الگوبرداري  براي  مردم  با 
ریزي  برنامه  با  تا  گردد  مي  ارائه  نیرو 
و  تحول  و  توسعه  بتوانیم  منظم  هاي 
مشارکت  با  را  برق  صنعت  پیشرفت 
دولت  گذاري  سرمایه  و  مردم  خود 
با  کرد:  تاکید  جهانشاهي  شاهدباشیم. 
شهروندان  از  بسیاري  اینکه  به  توجه 
را  مسئوالن  با  مردمي  مالقات  فرصت 
مي  طرح  این  طریق  از  کنند  نمي  پیدا 
مسئولین  گوش  رابه  مردم  صداي  توان 
مردم   از  افزود:  برق رساند.  وي  صنعت 
دراین  جدي  بامشارکت  تا  خواهیم  مي 
طرح یاریگر توسعه و پیشرفت شبکه  و 
استان  برق  توزیع  بهتر  رساني  خدمات 
برق شمال  توزیع  باشند. شرکت  کرمان 
خدمات  ارائه  و  تامین  کرمان  استان 
شش  و   استان  مرکز  در  برق  مشترکان 
را  استان کرمان  شهرستان حوزه شمال 
به عهده دارد و بیش از ۶۳0 هزار نفر در 
شمال استان از خدمات این شرکت بهره 

مند مي شوند.

اجرای طرح ابتکاري »همراه با مردم« توسط روابط عمومي شرکت توزیع نیروي 
برق شمال استان کرمان

خبر خوش برای بهداشت و درمان جنوب کرمان؛
مکارم از خیر بهارستان گذشت

دکتر اصغر مکارم ریاست فعلی 
جنوب  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شرق  انتخابیه  حوزه  از  که 
مجلس  به  ورود  برای  استان 
کرده  نویسی  نام  یازدهم 
آبان  دوشنبه هجدهم  بود،روز 
فرمانداری  در  حضور  با  ماه 
ماندن  ادامه  از  بم  شهرستان 
انصراف  انتخابات  کورس  در 
حوزه  در  خدمت  داد،مکارم 
تسکین  و  درمان  و  بهداشت 
سوابق  به  توجه  با  و  داد  ترجیح  بهارستان  در  حضور  به  را  بیماران  آالم 
درخشان مدیریتی ایشان و توسعه کمی و کیفی زیرساخت های دانشگاه 
باعث  بی گمان  تصمیم  این  ایشان  حضور  مدت  در  جنوب  پزشکی  علوم 
خرسندی بیش از حد مردم هفت گنج خواهد بود و از ایشان درخواست 
یا  دیگر  دانشگاهی  راهی  منطقه  این  اوضاع  دادن  سامان  و  سر  تا  داریم 

وزارتخانه نشوند.

دیدار فرماندار عنبرآباد و مدیر کل 
راهداری جنوب

معاون  یوسفی زاده  اتفاق  به  عنبرآباد  شهرستان  فرماندار  رئیسی  محمود 
راهداری شهرستان  اداره  رئیس  پورجمعه  و  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
با جمیلی مدیرکل راهداری، حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان و 
رضایی معاون توسعه و منابع 
انسانی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار صمیمی مسائل 
و مشکالت مربوط به روکش 
روستایی شهرستان  راه های 
روشنایی  پروژه  عنبرآباد، 
همچنین  و  فجر  راهی  سه 
حمل  های  شرکت  مشکالت 
مورد  شهرستان،  این  نقلی  و 

بررسی قرار گرفت. 
راهداری  مدیرکل  پایان  در 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
جنوب با اهدای لوح سپاس از 
همکاریها و تعامل فرماندار شهرستان عنبرآباد با اداره راهداری شهرستان 

تقدیر نمود

بخش اطفال دو بیمارستان امام خمینی 
)ره( جیرفت افتتاح شد

دکتر شبیر رستمی ابوسعیدی رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( جیرفت 
این  دو  اطفال  بخش  اطفال  تختهای  و  بیمارستانی  تختهای  افزایش  از 

بیمارستان با ۱2 تخت خبر داد.
محترم  ریاست  مکارم  دکتر  از  ویژه  حمایتهای  از  قدردانی  ضمن  وی   
پورجمالی  دکتر  و  مقدم  ساالری  دکتر  و  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
معاونین محترم درمان و توسعه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 

۴۴ تخت بستری به مجموع تختهای این بیمارستان افزوده شده است.

انجمن صنفی سردخانه داران جنوب 
کرمان در جیرفت افتتاح شد

مشکالت  بررسی  اتحادیه،  قالب  در  خصوصی  بخش  مطالبات  پیگیری 
صاحبان سردخانه های جنوب کرمان، تعیین نرخ مناسب در هنگام تخلیه 
و بارگیری و ... از جمله کارهای این انجمن خواهد بود.این تشکل به همت 

اتاق بازرگانی معین اقتصادی منطقه جیرفت و عنبرآباد افتتاح گردید.

عیرضا کهوری رسما به عنوان عضو کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال منصوب شد.

طی حکمی از سوی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، علیرضا کهوری رئیس 
کمیته داوران استان و از پیشکسوتان ارزنده ورزش کشور و استان به عنوان 

عضو کمیته داوران فدارسیون منصوب شد.

مراقب پیامک های جعلی دریافت رمز دوم 
یکبار مصرف باشید

ارائه خدمات رمز یکبار  با ترفند  معاون اجتماعی پلیس فتا: کالهبرداران 
مصرف متقاضیان را به درگاه های جعلی موسوم به فیشینگ هدایت کرده 

و از حساب طعمه های خود برداشت غیر مجاز می کنند.

انتخاب 3 مجتمع بین راهی از مجموع 8 
مجتمع فعال جنوب استان کرمان برای 

شرکت در جشنواره کشوری
رئیس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
در جاده های  رفاهی  رسانی  نیاز خدمات  به  توجه  استان کرمان گفت:با 
جنوب کرمان  به مسافران ،رانندگان و کاربران جاده ای در حال حاضر 8 

مجتمع در این محورها فعال است .
سجاد شهابی افزود:در این مجتمع ها خدمات متعددی به مراجعه کنندگان 
این  بیشتر  ارتقای  نظارتهای صورت گرفته در صدد  با  که  ارائه می شود 
مجتمع ها هستیم ،وی بیان کرد: ارائه خدمات با کیفیت در سایر بخش 
و  گردشگر  بیشتر  جذب  برای  عاملی  به  تواند  می  مردم  نیاز  مورد  های 
باشد.شهابی کاهش  راهی  بین  رفاهی  مسافران در مجتمع های خدماتی 
حجم ترافیک در ساعت اوج تردد، صرفه جویی در سوخت و انرژی، افزایش 
برای  تر  مناسب  امکانات  شدن  فراهم  تصادفات،  کاهش  و  ایمنی  ضریب 
انجام فریضه نماز، افزایش جاذبه های توریستی، گردشگری و فرهنگی از 
اهم اهداف احداث مجتمع های رفاهی بین راهی است. رییس اداره فنی 
و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
گفت:در بازدید معاون دفتر سرمایه گذاری و بازرگانی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور از روند فعالیت مجتمع های خدماتی رفاهی 
جشنواره  در  شرکت  برای  کرمان  جنوب  از  مجتمع   ۳ کرمان  جنوب  در 
کشوری مناسب سازی مجتمع ها برای ارائه خدمت به جانبازان و معلوالن 
انتخاب شد. وی احداث رمپ معلوالن و جانبازان ، تابلوهای راهنما ،نصب 
اتاق استراحت  نرده دستگرد ویژه معلوالن ،سرویس بهداشتی معلوالن و 
رانندگان در مجتمع های خدماتی رفاهی جنوب کرمان را از دالیل معرفی 
این ۳ مجتمع به جشنواره کشوری عنوان کرد. شهابی با اشاره به اینکه 
ارتقای سطح دسترسی به خدمات مجتمع های بین راهی برای معلوالن 
،جانبازان و افراد سالمند از اولویت های روند احداث مجتمع ها است افزود: 
در مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی نماز خانه ،اتاق کودک و مادر 
،اتاق رانندگان ،سرویس های بهداشتی،رستوران ،کارواش و تعویض روغنی 
و پمپ بنزین وجود دارد . وی بیان داشت هماهنگی های الزم برای ساخت 
مقر اسکان پلیس،هالل احمر،اورژانس و ... برای مجتمع های رفاهی بین 

راهی در جنوب کرمان انجام گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان گفت: 
بالغ بر  در جنوب کرمان جمعیت دامی 
2 میلیون رأس وجود دارد که هدف ما 

دامی  سرمایه  این  از  صیانت  و  حفاظت 
است.

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
احمدی  کرمان،علی  جنوب  دامپزشکی 
کرمان  جنوب  دامپزشکی  مدیرکل 
کنترل  بحث  در  تاکنون   : کرد  عنوان 
منطقه  این  در  بیماریها  از  پیشگیری  و 
نتایج قابل مالحظه ای را شاهد بوده ایم.

بیماری  :درخصوص  کرد  تصریح  وی 
واکسیناسیون  عملیات  به  توجه  با  آبله 
بهداشتی  اقدامات  سایر  و  موقع  به 
دوسال  طی  خوشبختانه  گرفته  صورت 
ایشان  ایم.  نداشته  بیماری  کانون  اخیر 

دامی  بیماریهای  سایر  افزود:درمورد 
کانونها بسیار اندک می باشد و ما تمام 
تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا با 
برنامه های کنترلی و بهداشتی منظم و 
به  نیز  اندک  کانون  تعداد  این  ای  دوره 

صفر برسد.
به همکاری  اشاره  با  دکتر علی احمدی 
 : داشت  اظهار  روستائیان  و  عشایر 
دامپزشکی  سازمان  برنامه  مهمترین  
کشور ارائه خدمات به عشایر و روستائیان 
می باشد و این مهم همکاری همه جانبه 
که  طلبد  می  را  کش  زحمت  قشر  این 
تاکنون در جنوب کرمان این همکاری به 

خوبی صورت پذیرفته است.
های  اکیپ  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
در  و مستمر  مرتب  به طور  ما  عملیاتی 
فعالیت  و  دارند  حضور  روستاها  سطح 
های مربوط به امر مراقبت و پیشگیری از 
بیماری ها را انجام می دهند. ولی بازهم 
می  تقاضا  منطقه  عشایر  و  دامداران  از 
شود در صورت مشاهده موارد مشکوک 
دامپزشکی  ادارات  به  را  مراتب  بیماری 
بتوانیم  ما  تا  دهند  اطالع  شهرستان 
مقابله  را در  موقع  به  و  مناسب  واکنش 

با موارد بیماری داشته باشیم.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان:

روند کاهشی بیماری های دامی در جنوب کرمان

حضور دکتر مجیدی،مشاور فرهنگی وزیر 
و رئیس دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت 

در شرکت گاز استان کرمان

ارتباطات  دفتر  رئیس  و  وزیر  فرهنگی  محترم  ،مشاور  مجیدی  دکتر 
حوزوی وزارت نفت و هیئت همراه در سفر به کرمان طی نشستی، با 
مدیر عامل ، اعضای محترم هیئت رییسه ، شورای فرهنگی و شورای 
ابتدای جلسه  نمود. در   استان کرمان  گفتگو  گاز  نماز شرکت  اقامه 
از  کلی  گزارشی  محترم  مدعوین  به  مقدم  خیر  ضمن  فالح  مهندس 
سال جاری  در  بحمداهلل  افزودند  و  ارائه  استان  در  گازرسانی  عملکرد 
ابتدای سال ۱۳98  با تالش مضاعف مجموعه کارکنان شرکت گاز از 
استان  در  طبیعی  گاز  توزیع  و  تغذیه  شبکه  ۱۴۵0کیلومتر  تاکنون، 
کرمان اجرا شده که بر این اساس، تقریبا رشد دو برابری معادل 8۴ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در سطح استان را شاهد هستیم. 
وی افزود شورای فرهنگی شرکت گاز استان کرمان در تالش است که با 
تشکیل گروه های فرهنگی و هنری و مشارکت کارمندان عالقه مند در 
حوزه های هنری شرکت گاز استان را به جایگاه شایسته خود در زمینه 
فرهنگ و هنر برساند همانگونه که تاکنون نیز ازاین مهم غافل نبوده و 

بحمداهلل به دستاوردهای مهمی نیز دست پیدا کرده ایم . 
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر مجیدی ضمن ابراز خرسندی از حضور 
مجدد خود در جمع کارکنان شرکت گاز استان کرمان به معارفه جناب 
آقای دکتر فالحتی به عنوان مسئول قراگاه فرهنگی استان های کرمان، 
هرمزگان و سیستان بلوچستان اشاره و ادامه دادند ایشان وظیفه مسائل 
فرهنگی  صنایع نفتی کشور و افزایش تعامل این دستگاه ها با سایر 
نهادها و ذی نفعان در استان های مذکور را بر عهده دارند که امیدواریم  

این معارفه سرآغاز اتفاقات مثبت فرهنگی در منطقه باشد.
در ادامه مراسم دکتر مجیدی در راستای تاکیدات راهبردی وزیر نفت 
در خصوص توجه بیش از پیش  به سالم سازی و پاکدستی مدیران و 
کارمندان ؛ دروغ زدایی از  ساختار نفت و گاز ؛ پرهیز از چاپلوسی و 
تملق و همچنین تسریع در امور و اتکا به توان تولید؛ تاکید و ادامه داد، 
ضروری است  در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارکنان و 
خانواده ها  از آموزه های دینی و فرهنگ اسالمی  بیشتر استفاده شود 
در پایان این مراسم ، کارکنان و امامان جماعت حاضر در جلسه به بیان 

دیدگاه هاو نقطه نظرات خود پرداختند.

شهردار منطقه یک شهر کرمان، از تکمیل 
پیاده راه سالمت در منطقه یک شهری با 

اتمام عملیات فضای سبز آن خبر داد
به گزارش پایگاه خبری کرمان آنالین، مهندس رضا خیاط زاده با بیان 
اینکه به همت نیروهای منطقه، علملیات اجرای پیاده راه سالمت در 
این  در  پیاده  عابران  تردد  ایمنی  برای حفظ  گفت:  است،  اتمام  حال 
نصب  حال  در  مجموعه  این  های  ورودی  در  ترافیکی  موانع  پیاده راه، 
رضا  امام  بزرگراه  در  سالمت  پیاده راه  اینکه  بیان  با  وی  است.  شدن 
)ع( )حدفاصل بولوار شهید عباسپور و بولوار مهدیه(در حال اجراست، 

مساحت فضای این پیاده راه را ۱0 هزار مترمربع اعالم کرد.
جدول گذاری،  عملیات های  تاکنون  داد:  ادامه  یک  منطقه  شهردار 
و  ایجاد فضای کاشت گل  و  آبنما  احداث  موزاییک،  کف سازی، فرش 

گیاه وآسفالت مسیر دوچرخه سواری انجام شده است.
خیاط زاده از  ساخت و نصب باکس های گل با هدف  ایجاد طراوت و 
شادابی و همچنین زیبایی منظر در طول این مسیر خبر داد و به نصب 

پایه چراغ و تامین روشنایی این مسیر اشاره کرد.
و  معمولی  ورزشی  مجموعه ی  همچنین  گفت:  یک  منطقه  شهردار 

ویژه ی توان یابان در طول مسیر این پیاده راه  نصب شده است
وی با بیان اینکه کلیه اقدامات یاد شده توسط شهرداری منطقه یک 
انجام شده است، گفت: پیاده راه سالمت منطقه یک،2۶ آذرماه امسال 

به بهره برداری می رسد.
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اظهار نظرهای چهره های سرشناس و مسؤالن ، در پی آزار زنان و کودکان خیابانی؛ 

از خانه خارج شویم  ایران که  از  در هر نقطه 
خواهیم  برخورد  نداری  و  فقر  مظاهر  با 
کرد،امروزه فقر مختص جنوب شرق،کردستان 
و مناطق زاغه نشین نیست،در قلب پایتخت به 
وضوح کودکان کار،زباله گردها و زنان روسپی 
ما می  که  آنچه  کرد،اما  مشاهده  توان  می  را 
جامعه  دستان  تهی  از  کوچکی  بخش  بینیم 
و  روستاها  و  شهرها  پوست  زیر  در  و  است 
در پستوی شبه خانه ها دردهای بی شماری 
انباشته شده که از منظر عوام پوشیده است،با 
اندک تحقیقی در همان محله زندگی مان می 
توانیم صدها یا هزاران سوژه نیازمند کمک و 

کرد  پیدا  مختلف  های سنی  رده  در  حمایت 
البته همت  و  مالی  توان  داشتن  و در صورت 
عالی،دست آنها را بی آنکه رسانه ای بداند و 
اندوهشان  از  و  شود،گرفت  اینستاگرام  پست 
کاست.اما همه چهره های شاخص و همچنین 
مسؤالن دولتی خصوصا در نهادهای حمایتی 
انگار در خواب عمیق بوده  از قبیل بهزیستی 
و در مدینه فاضله زندگی می کنند و مترصد 
سوژه ای هستند که توسط رسانه ها به سطح 
دلسوزی  چنان  گاه  بیاید،آن  عمومی  افکار 
می کنند که انگار همه این کودکان و زنان و 
کارتن خواب ها تا شب گذشته در هتل پنج 

قرار  امروز مورد ستم  و  اقامت داشتند  ستاره 
گرفته اند،همواره از این دست سوژه ها همانند 
خوراندن گل به کودکان گل فروش کرمانی،بی 
احترامی به زنان دست فروش توسط مأموران 
سد معبد شهرداری ها و حاال آزار کودک زباله 
گرد البرزی را به یاد داریم و در پی آن شاهد 
موضع گیری های شدید مقامات دولتی،قضایی 
و چهره های هنری و ورزشی بوده ایم که مثل 
مویه بر مصیبت تا سه روز به اوج می رسد و به 
مرور سرد شده و از یادها می رود،اما از منظر 
هر انسان منصفی این ها فریب افکار عمومی 
و پاک کردن صورت مسأله است،زیرا نه ارکان 

حکومتی و نه میلیون ها متمول بی 
درد ما تا کنون هرگز نخواسته اند در 
راستای ریشه کنی فقر و محو پدیده 
همچون  آوری  شرم  و  شوم  های 
و... روسپی  گرد،زنان  زباله  کودکان 

قدم بردارند و روز به روز این شکاف 
ما  کشور  در  اخالق  محو  و  طبقاتی 
عمیق تر می شود و در سایه نا امنی 
های شغلی و اجتماعی روزانه صدها 
جامعه  از  قشر  این  از  نفر  هزاران  یا 
مورد آزار و اذیت افراد بیمار و روان 

پریشی همانند همین جوان البرزی اخیر قرار 
هم  دست  به  دست  ما  همه  تا  گیرند،لذا  می 
جامعه  معضالت  برای  اساسی  فکری  و  نداده 

نکنیم روز به روز شاهد افزایش و گسترش این 
پدیده های شوم در جامعه خواهیم بود.

اقشار آسیب  پذیر و زیر ساخت های روستایی در نوک خسارات

موضـع گیــری های فــانتزی و احســاسی

دکتر یحیی کمالی
 عضو هیئت علمی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان

میلیون ها  زندگی  سال  هر  طبیعی  بحران های 
قرار  تأثیر  تحت  جهان  سراسر  در  را  نفر 
به  اجتماعی  و  اقتصادی  داده،هزینه های هنگفت 
با  را  جوامع  و  کشورها  توسعه  و  می آورد  وجود 
یکی  طبیعی  می سازد.بحران های  روبرو  چالش 
پایدار محسوب می شوند  توسعه  اصلی  موانع  از 
که عدم آمادگی و مقابله مناسب با آن تلفات و 
خسارات سنگینی را به ملت ها و دارایی های آنها 
طبیعی  بحران های  کارآمد  می کند.مدیریت  وارد 
جوامع  و  داده  کاهش  را  هزینه ها  این  می تواند 
ایمن و مصون نماید.در  این بحران ها  برابر  را در 
اهمیت  برشمردن  ضمن  شده  سعی  نوشتار  این 
در  آن  های  های طبیعی،چالش  بحران  مدیریت 
مورد  محلی  سطح  در  سیل  بحران  با  مواجهه 

بررسی قرار گیرد.
از ۴0 نوع بحران طبیعی شناخته شده در سطح 
تکرار  و  ایران سابقه وقوع  نوع آن در  جهان ۳۱ 
کشور  از  نقطه ای  هیچ  در  است.تقریباً  داشته 

مصونیت کامل از خطر بحران های طبیعی وجود 
کشور۳/۱۳8۳(. غیرمترقبه  حوادث  ندارد)ستاد 

بحران  از  مورد  تعداد ۳۴9  در سال ۱۳8۱  تنها 
ها از قبیل سیل، طوفان،زلزله در کشور رخ داده 
است و خسارات مالی آن بالغ بر ۳828 میلیارد 
ملل  سازمان  اعالم  است.طبق  شده  برآورد  ریال 
متحد،ایران به همراه میانمار و افغانستان بعد از 
و  هندوستان،چین،بنگالدش،اندونزی  کشورهای 
پاکستان بیشترین تعداد تلفات جانی بر اثر حادثه 
سیل را در حد فاصل سال های ۱980 تا 2000 

)200۴:۴0 ,UNDP(.داشته است
مجموعه  از  است  عبارت  بحران  مدیریت 
فعالیت های اجرایی و تصمیم گیری های مدیریتی 
و سیاسی وابسته به مراحل مختلف و کلیه سطوح 
بحران،در جهت نجات،کاهش ضایعات و خسارات، 
خدمات،حفظ  و  زندگی،تولید  وقفه  از  جلوگیری 
ارتباطات،حفظ محیط زیست و باألخره ترمیم و 
بازسازی خرابی ها )Foster, ۱980:۱0(. مدیریت 
بحران،فعالیتی یک باره و منحصر به زمان وقوع 
بحران نیست بلکه این شکل از مدیریت،به عنوان 
یک فرآیند مشخص و تعریف شده در قبل، حین 
و بعد از بحران جریان دارد )الوانی، ۱۳۷۵: ۶2(.

چرخه مدیریت بحران »پیشگیری،آمادگی،مقابله، 
بازسازی و بازتوانی« را شامل می شود و غفلت در 
هر کدام از این مراحل می تواند ناهماهنگی هایی 
عقیده  به  که  کند  ایجاد  دیگر  مراحل  در  را 
مقوله  نظران  صاحب  و  کارشناسان  از  بسیاری 
است. برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  پیشگیری 

باشد و  به پیشگیری بیشتر  هر چه میزان توجه 
برای آن برنامه ریزی شود از هزینه پاسخ کاسته 

می شود.
پدیده های جوی غیرمترقبه از جمله سیل یکی از 
مهمترین و رایج ترین بحران های طبیعی در ایران 
است که خسارت های ناشی از آن عمدتا متوجه 
و  روستایی  زیرساخت های  و  پذیر  آسیب  اقشار 
شهری می شود و بازیابی و ترمیم پیامدهای آن 
 ۱۳98 و   ۱۳9۷ سال  برد.در  می  زمان  مدت ها 

بخش های وسیعی از ایران تحت تأثیر بحران 
دقیقی  تخمین  هنوز  که  گرفته  قرار  سیل 
نیست.البته  اختیار  در  آن  های  خسارت  از 
تخمین های ارائه شده صرفاً خسارت هایی به 
وجود آمده را می سنجد و درباره درآمدهای 
کسب نشده،رشد های محقق نشده و فرصت 
کنند. نمی  ارائه  رفته،تخمینی  دست  از  های 

از جمله سیل  طبیعی  های  بحران  نتیجه  در 
نه تنها، خسارت هایی را ایجاد می کنند بلکه، 
مشکل  با  هم  را  جامعه  آینده  منافع  تامین 

روبرو می سازد. 
و خسارت های کالن، سیل  ابعاد  به  توجه  با 
نظام  باید  چیز  هر  از  بیش  اخیر  سال های 
در  اندیشی  چاره  به  وادار  را  کشور  مدیریتی 

که  ای  نمود.نکته  سیل  بحران  مدیریت  زمینه 
نگرفته  صورت  آن  درباره  الزم  اقدام  تاکنون 
است.در یک تحلیل کارشناسی و برآمده از نگاه 
می  بحران  مدیریت  حوزه  فعاالن  و  تحلیل گران 
بحران  فراروی مدیریت  توان مهم ترین مشکالت 

سیل در کشور را در موارد زیر جمع بندی کرد:
پهنه بندی جامعی از سیالب در استان های کشور 
تهیه  سیالب  خطر  نقشه   باید  نیست.  دست  در 
شود تا بر اساس آن بتوان همه بخش های کشور 
را با درصد وقوع مخاطرات و آسیب پذیری مناطق 
شکل  ریسک  باید  این  بر  کرد.عالوه  مشخص 
گیری سیالب در هر یک از رودهای کشور ارزیابی 

و اعالم شود. 
اقلیم در حوزه سیل،آینده  تغییرات  به  توجه  با   
در  سیالب  بازگشت  چرخه  از  دقیقی  پژوهی 
اختیار نداریم.از این رو غافل گیری تبدیل به یک 
که  شده  سیل  بحران  مدیریت  در  طبیعی  اصل 

قابل پذیرش نیست.
 اجرا نشدن مدیریت صحیح در حوضه های آبخیز 
ضریب  افزایش  و  رودخانه ای  مصالح  برداشت  و 
زبری و مقاومت آبراهه ها نیز یکی از چالش های 

مهم این حوزه است.
رعایت نکردن حریم رودخانه ها و سیل راه ها و 

عامل  ها  رودخانه  حاشیه  اراضی  کاربری  تغییر 
اصلی بخش زیادی از خسارت سیل اخیر در ایران 
بود،بخش عمده ای از ساختمان ها و تأسیسات 
شدند.این  تخریب  دلیل  این  به  ها  راه  و  شهری 
بحران است  از  پیشگیری  به مرحله  مهم مربوط 
و نیازمند هماهنگی بین سازمانی است.شوراهای 
در  باید  و شهرسازی  راه  ادارات  و  روستا  و  شهر 
و  شهری  تأسیسات  و  ها  ساختمان  یابی  مکان 
روستایی،اصل پایداری تأسیسات در مقابل بحران 
را بر سهولت دسترسی و کم هزینه بودن مکان 

تأسیسات در اولویت دهند.
در  سیل  محلی  هشدار  سیستم  به  توجه  عدم 
برخی استان ها؛ یکی از اقدامات واکنشی مناسب 
به مدیریت بحران سیل اعالم به موقع و متعدد 
تلفات  کاهش  در  مهمی  نقش  که  هشدارهاست 
سیستم  ضعف  به  توجه  با  دارد.متأسفانه  انسانی 
خطوط  نامناسب  دهی  رسانی،آنتن  اطالع  های 
تلفن همراه در مناطق روستایی از یک سو و کم 
توجهی ساکنان روستاها و عشایر به این هشدارها 
و دام در سیل سال  انسان  تلفات  افزایش  شاهد 
در  مهم  راهکارهای  از  یکی  بودیم.  اخیر  های 
شوراهای  و  محلی  مردم  زمینه،آموزش  این 
روستاهاست. مردم محلی عمدتاً بر اساس دانش 
تجربی خود از وضعیت جوی،فعالیت های خود را 

های  دوره  که  حالی  در  کنند  می  تنظیم 
متغیر جوی عمدتاً تغییرات سریع را نشان 
که  روستاها  شوراهای  رو  این  دهد،از  می 
به نوعی معتمد مردم محلی محسوب می 
شوند می توانند در زمینه آموزش این افراد 

و اطالع رسانی به موقع اقدام کنند.
بحران  مدیریت  مهم  های  چالش  از  یکی 
در ایران،ساختار متمرکز آن است که نقش 
شوراهای  برای  محدودی  کارکردهای  و 
نظر  در  نهاد  مردم  های  سازمان  و  محلی 
می  کارکردها  این  تقویت  با  است  گرفته 
توان انتظار داشت مدیریت بحران سیل که 
را  متعددی  جغرافیایی  های  حوزه  عموماً 
دربر می گردد به شکل مناسب و کارامدی 
غیر  ساختار  دهد.  نشان  واکنش  بحران سیل  به 
می  فراهم  را  امکان  این  سیل  مدیریت  متمرکز 
کند که نیروهای محلی که در خط مقدم مقابله 
با بحران هستند به موقع و به نحو کارآمدتری به 

سیل واکنش نشان دهند.
برنامه های مدیریت بحران و تجهیزات  ضعف در 
اساسی  مشکالت  جمله  از  نیز  سیالب  با  مقابله 
استان  در  ویژه  به  اخیر  زده  سیل  مناطق 
خوزستان بود. متأسفانه امکانات الزم و تخصصی 
در این زمینه به موقع و در دسترس نبود و این 
های  دستگاه  ناهماهنگی  به  مربوط  عمدتاً  مهم 

زیرمجموعه مدیریت بحران است.
اضطراری  اسکان  امکانات  و  ها  اردوگاه  فقدان 
نیز در مقابله با سیل اخیر مشاهده شد. در این 
نیروی  با  همراه  بحران  مدیریت  سازمان  زمینه 
توانند  می  احمر  هالل  و  انتظامی،شهرداری 
و  جایابی  را  مناسب  های  محل  و  ها  اردوگاه 
تجهیز کنند.این اردوگاه ها باید مجهز و همیشه 
را  بحرانی  هر  با  مقابله  قابلیت  تا  باشند  آماده 
به  توجه  با  ها  اردوگاه  این  باشند.تأسیس  داشته 
پهنه مراکز جمعیتی در ایران و بعد مسافت،بسیار 

ضروری است.
اجرای طرح های حفاظت و احیاء، احداث سیل 

های  سد  احداث  تأخیری،  مخازن  بند،نصب 
بی رویه  قطع  از  جلوگیری  کوچک،  گیر  رسوب 
از  استفاده  با  مختلف  درختان  کاشت  درختان، 
ظرفیت دانش آموزان در حاشیه رودخانه و دامنه 
کوه ها،جلوگیری از ساخت و ساز در حاشیه رودها، 
الیروبی منظم رودخانه ها،احداث دیواره،کانال ها 
و مسیرهای فرعی،نصب تابلوهای هشدار دهنده و 
... قبل از بروز حوادث طبیعی می تواند در کاهش 
آسیب های آن مؤثر باشد. نکته مهم برای تحقق 
این اهداف، هماهنگی بین سازمان ها و وزارتخانه 
های مختلف است که به لحاظ مقرراتی و تأمین 

مالی دچار مشکالتی است.
ضرورت تغییر نگرش مردم و مسئوالن در مواجهه 
با حوادث که از طریق آموزش همگانی به مردم 
مردم  های  سازمان  و  اسالمی  شوراهای  توسط 
مدارس  در  کاربردی  های  مهارت  نهاد،افزایش 
به  با سیل و آموزش های تخصصی  برای مقابله 

مسئوالن امکان پذیر خواهد بود.
نصب سنسورهای  برون شهری،با  های  در حوزه 
و  بی سیم  صورت  به  را  خود  اطالعات  که  دقیق 
از  توان  کنند،می  می  مخابره  مرکز  به  وقفه  بی 
باال آمدن سطح آب رودها،سدها و نواحی مستعد 
سیل در اثر باران یا برف مطلع شد و بدون تأخیر، 
به اجرای تدبیرات پیش گیرانه و مقابله گرایانه با 

این بحران طبیعی پرداخت.
در مجموع،مدیریت کارآمد بحران سیل مستلزم 
اجرای سیاست ها و راهکارهای مختلفی است که 
همه مراحل مدیریت بحران را در بر گیرد،ساختار 
غیرمتمرکزی داشته باشد، آموزش مردم محلی و 
پیشگیری از بحران اولویت اصلی آن باشد.عالوه 
بر این بهره گیری از نگاه کارشناسی و تخصصی 
در  موفق  کشورهای  تجربه  از  آموزی  درس  و 

مدیریت بحران یک نیاز همیشگی است.

چالش های مدیریت بحران در مقابله با بحران سیل؛

خرید و فروش ماشین های لیزینگ ، قسط عقب افتاده و توقیف در پارکینگ . 
آزاد سازی ماشین های لیزینگ بدون پرداخت اقساط عقب افتاده 
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چاپخانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف

نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هدف  با  مراسم  این  کرمان،  استان  جنوب  برق 
صنعت  پیشکسوتان  دریغ  بی  زحمات  از  تقدیر 
حضور  با  و  شریفشان  عمر  دهه  چند  در  برق 
بازنشستگان  کانون  مدیر  شرکت،  مدیرعامل 
برق  تاالر  در  شرکت  مدیران  و  معاونان  استان، 

برگزار گردید.
عامل شرکت  مدیر  نیا،  مراسم مهدوی  این  در 
خیر  ضمن  کرمان  استان  جنوب  برق  توزیع 
ایشان  و خانواده  بازنشسته  به  همکاران  مقدم 
همکاران  از  یک  هر  امیدواریم  کرد:  بیان 
جمع  به  کوتاه  فواصل  در  بازهم  بازنشسته 
از  گیری  بهره  ضمن  و  شوند  دعوت  همکاران 
از  پس  بازنشسته  که  مهم  این  آنها،  تجربیات 
ترک سیستم به فراموشی سپرده نمیشود را نیز 

در عمل ببیند.
از  ای  توشه  بازنشستگان  کرد:  خاطرنشان  وی 
تجربیات را به همراه دارند که در شرایط سخت 
در  و  شرکت  عملیاتی  منطقه  فرسای  طاقت  و 
این  و  کردند  می  تالش  امکانات  کمبود  اوج 
آموزنده  درسهای  عنوان  به  تواند  می  تجربیات 
ای برای همکاران جوان شرکت و به مثابه چراغ  

راهی برای شرکت باشد.
در پایان مراسم از آقایان احمد قنبری، علیرضا 
 ( نعمتی  موسی  جهانشاهی،  علیرضا  گلچین، 

و  تقدیر  یادبود  رسم  به   )9۷ سال  بازنشستگان 
هدایایي به نامبردگان اهداء گردید.

امضاء  به  که  سپاس  لوح  متن  از  قسمتی  در 
توزیع  شرکت  عامل  مدیر  نیا  مهدوی  مهندس 
چنین  رسید،  کرمان  استان  جنوب  برق  نیروی 

آمده است:
اید،  نائل آمده  بازنشستگی  افتخار  اکنون که به 
مساعی  دریغ،  بی  زحمات  از  است  شایسته 
ارزشمند و اهتمام ویژه جنابعالی در طول خدمت 
تشکر و قدردانی نموده توفیق روزافزون  شما و 
احدیت مسئلت  از درگاه  را  خانواده گرانقدرتان 
نماییم، امید است در پرتو عنایات حق همواره در 

کلیه شئون زندگي موفق و موید باشید.
اجرای موسیقی  با  این مراسم  شایان ذکر است 
زنده سنتی جنوب شرقی ایران، شعبده بازی و 
... صورت پذیرفت و همچنین دو تن از پزشکان 
استان در خصوص مسائل پزشکي و روانپزشکي 

مسائلي را بیان نمودند.

 ، بهاء  آب  کاغذی  قبوض  حذف  با 
سالیانه 80 میلیارد ریال در هزینه های 
می  جویی  صرفه  استان  آبفا  شرکت 

شود.
به گزارش روابط عمومی آبفا، احمد 
درآمد  و  مشترکین  معاون  سنجری 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
این خبر گفت: شرکت آب  اعالم  با 
راستای  در  کرمان  استان  فاضالب  و 
به  کمک  و  خود  اجتماعی  رسالت 
محیط زیست و همچنین تکریم ارباب 
رجوع ، از بهمن ماه سال گذشته اقدام 
به حذف قبوض کاغذی آب بها نمود 
و امکان قرائت آنالین، محاسبه میزان 
آب مصرفی و امکان پرداخت آنالین 

بانکی  از کارتهای  استفاده  با  بها  آب 
اشخاص را با راه اندازی دستگاههای 
الکترونیکی قرائت کنتور فراهم نمود.

دستگاه  این  از  استفاده  با  افزود:  وی 
محل  در  بها  آب  پرداخت  امکان  ها 
و  است  فراهم  خط  بر  صورت  به  و 
هزینه های ایاب و ذهاب افراد جهت 
پرداخت قبوض و استفاده از دستگاه 
خطرات  همچنین  و  خودپرداز  های 
نظر  مورد  فعالیت  به  مرتبط  احتمالی 
به  خدمت  و  یافته  کاهش  شدت  به 

مشترکین درب منزل ارائه می گردد.
معاون مشترکین و درآمد شرکت آبفا 
استفاده  با  داشت:  بیان  کرمان  استان 
 4 از  بیش   ، جدید  دستاورد  این  از 
صورت  به  که  بها  آب  قبض  میلیون 
سالیانه صادر می شد ، حذف گردید 
قبض  هر  صدور  اینکه  به  توجه  با  و 
هزینه  ریال  به 20000  قریب  بها  آب 
سالیانه  اقدام  این  با  داشت،  بر  در 
هزینه  در  ریال  میلیارد   80 از  بیش 
شود  می  جویی  صرفه  شرکت  های 
ارزشمند،حذف  کار  این  علیرغم  و 
از  که  کوچکی  حساب های  صورت 
می  استخراج  کنتور  قرائت  دستگاه 

شد نیز در دستور کار شرکت آب و 
فاضالب استان کرمان قرار گرفته که 
آغاز  ماه  آذر  از  آن  اجرایی  عملیات 

شده است.
سنجری در ادامه گفت: در این راستا 
مصرفی  بهای  آب  حساب  صورت 
های  تلفن  شماره  به  پیامک  طریق  از 
مشترکین ارسال می شود و الزم است 
شماره  ثبت  جهت  محترم  مشترکین 
پیشخوان  دفاتر  به  خود  همراه  تلفن 
قرائت  مامورین  به  یا  و  کنند  مراجعه 
یابند  می  حضور  محل  در  که  کنتور 
اعالم نمایند یا از طریق کد دستوری 
پیامکی  حساب  صورت  سازی  فعال 
شماره  رایانه*  #رمز  دستوری  کد  با 
خودکار  صورت  به   *21* اشتراک 

شماره تلفن خود را ثبت نمایند.
حوزه  سایت  همچنین  افزود:  وی 
آدرس  به  مشترکین  خدمات 
خدمات  هرگونه  جهت   abfacs.ir
و اخذ انشعاب و راهنمای موضوعات 
آب و فاضالب به صورت 24 ساعته 
مشترکین  و  متقاضیان  دسترس  در 
به  ورود  الزمه  و  باشد  می  محترم 
سایت مذکور ،داشتن شماره اشتراک 

که روی قبوض آب بها مربوط به هر 
اشتراک در باالی قبض قابل مشاهده 
با واردکردن شماره اشتراک  است و 
و رمز رایانه خدماتی همچون صورت 
حساب دوره ای، میزان مصرف بدهی 
قابل   ... و  انشعاب  ،حق  مصرفی  آب 

رویت و بهره برداری الزم می باشد.
معاون مشترکین و درآمد شرکت آبفا 
مردم  گفت:  پایان  در  کرمان  استان 
شریف استان کرمان در راستای اخذ 
است  الزم  خود  نیاز  مورد  خدمات 
تلفن  شماره  ملک(،  کدملی)مالک 
ساختمانهای  در  و  مستأجر  و  مالک 
ساختمان،  مدیر  دارای  آپارتمانی 
ساختمان  مدیر  همراه  تلفن  شماره 
و  آب  شرکت  به  زیر   طرق  از  را 

فاضالب استان کرمان اعالم نمایند.
پیامکی  صورتحساب  سازی  1-فعال 
#رمز رایانه * شماره  با کد دستوری 

اشتراک*21*
نمایش  و  مصرفی  شماره  2-ارسال 
#عدد  دستوری  کد  با  آب  قبض 
مشکی روی کنتور*رمز رایانه*شماره 

اشتراک *11*

مهندس احمد سنجری:
مراسم تقدیر از پیشکسوتان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان80 میلیارد ریال صرفه جویی سالیانه با حذف قبوض کاغذی در شرکت آبفا کرمان
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آمریکا  ظالمانه  های  تحریم  پی  در  متأسفانه 
المللی  بین  پیمان  از  آنها  جانبه  یک  خروج  و 
ساله  دو  طی  ما  کشور  اقتصادی  شرایط  برجام 
مالی  منابع  و  شده  فرسا  طاقت  و  سخت  اخیر 
به  نفت  فروش  چشمگیر  کاهش  اثر  در  دولت 
تکیه  اداره کشور  راه  تنها  و  یافته  تقلیل  شدت 
مقاومتی  اقتصاد  به  توسل  و  داخلی  توان  بر 
است،بی گمان در اثر کسری بودجه ،برنامه های 
و...دچار رکود  مختلف،عمرانی،زیربنایی،فرهنگی 
و مشکل گردیده و بسیاری از پروژه ها تعطیل 
و  فرهنگ  بخش  اند،اما  شده  تعطیل  نیمه  یا 
از  همواره  اعتبارات  تخصیص  و  تقسیم  در  هنر 
مظلوم ترین بخش ها بوده و مدیران این حوزه 
از وزارتخانه تا سطوح استانی و شهرستانی با این 
مدیریت  هنر  و  شم  گریبانند،اما  در  سر  معضل 
این است که در شرایط سخت و با دست خالی 
موفق به اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و 

پیشبرد امور شوید،
جوان  کل  مدیر  اسحاقی  حسین  درستی  به   
فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب در مدت حضور 
اثبات  به  را  مهم  این  منطقه  این  در  خودش 
اداره  این  های  فعالیت  و خروجی  است  رسانده 
کل حتی در 9 ماهه سال جاری بیانگر این است 
می  جدی  عزم  و  انگیزه  داشتن  صورت  در  که 
های  برنامه  اعتبارات،  و  منابع  کمبود  با  توان 
فرهنگی و هنری را با کیفیتی باالتر از گذشته 
کاری  تقویم  از  را  ای  برنامه  هیچ   و  کرد  اجرا 

خویش حذف ننمود.
فرهنگی  مهم  رویدادهای  و  ها  برنامه  از  یکی 
گردیده  برگزار  کرمان  جنوب  در  ساله  هر  که 
با قدرت و زیبایی  اگرها  اما و  به رغم  امسال  و 
مضاعف تری برگزار شد،نمایشگاه کتاب استانی 
است که از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۶ آذر ماه به مدت 
شش روز در حسینیه شهدا شهرستان جیرفت 
و  فرهنگ  مشتاقان  از  نفر  هزاران  و  بود  دائر 
آورد،این  هم  گرد  را  مهربان  یار  داران  دوست 
و  ها  رشته  در  کتب  عرضه  بر  عالوه  نمایشگاه 
گرایش های مختلف دارای برنامه ها و غرفه های 
جانبی متنوع و متکثر در زمینه های مختلف بود 

که جزو نکات مثبت یک نمایشگاه کتاب است.
 20 از  بیش  نمایشگاه  این  برگزاری  حاشیه  در 
غرفه از ادارات و نهادهای جنوب کرمان به معرفی 
پرداختند،برگزاری  خویش  وظایف  و  عملکرد 
باستان  جمله  از  متعدد  تخصصی  های  نشست 
زندگی  اجتماعی،سبک  شناسی  شناسی،آسیب 

های  کتاب  از  ،رونمایی  و...  اسالمی  ایرانی 
منطقه،شب  این  فرزندان  توسط  شده  منتشر 
چند  های  شهرستان  هنری  و  فرهنگی  های 
وزیر  فرهنگی  امور  معاون  جنوب،دیدار  گانه 
همایش  نویسندگان،برگزاری  و  شاعران  با 
خشم،برگزاری  کنترل  جمله  از  مختلف  های 
و  نقاشی  ایستگاه  اندازی  خیابانی،راه  تئاترهای 
برنامه کودک و نوجوان،تجلیل از خانواده معظم 
کمدی،شب  آپ  استند  و  کمدی  شهدا،اجرای 
شعر و...تنها بخشی از برنامه های اجرا شده طی 

این شش روز بود.
 آئین افتتاحیه هفتمین نمایشگاه کتاب جنوب 
کرمان روز دوشنبه یازدهم آبان با حضور محسن 
و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاون  جوادی 
ارشاد اسالمی،ائمه محترم جمعه، یحیی کمالی 
پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
کرمان،  جنوب  فرمانداران  اسالمی،  شورای 

در حسینیه  مسئوالن  و  مردم 
شهدای جیرفت برگزار شد،در 
مدیر  اسحاقی  مراسم  این 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
مقدم  خیر  عرض  ضمن 
گزارش کوتاهی از کم و کیف 
از  ارائه و پس  نمایشگاه هفتم 
کوتاه  سخنرانی  و  برنامه  چند 
دکتر جوادی در جمع حاضران 
پرداخت؛معاون  ایراد سخن  به 
فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور 
امسال  گفت:  اسالمی  ارشاد  و 
دولت  برای  سختی  شرایط 
این  با  اما  است  بوده  حاکم 

وجود امسال ۳0 نمایشگاه در کشور برگزار می 
شود که تا کنون ۱۵ مورد آن برگزار شده است.

کتاب  به  اظهارداشت: خداوند  جوادی   محسن 
از  بر قسم  را عالوه  نکاتی  و  است  قسم خورده 
قرار  اشاره  مورد  نیز  عظیم  خلق  داشتن  جمله 

داده است.
اصلی  رکن  کتاب  خواندن  اینکه  بیان  با  وی 
تمدن است، تصریح کرد: ما اگر ایمانی داریم بر 
گرفته از سیاهی های روی سفیدی کتاب هایی 

است که به ما از گذشتگان رسیده است.
ما  جامعه  اگر  همچنین  افزود:  جوادی 
مهم   این  راه  توسعه می خواهد  و  اخالق،ایمان 

فقط و فقط در کتاب خالصه می شود.
درمان  راه  که  نیست  این  کتاب  کرد:  بیان  وی 

درمان  راه  کتاب  بلکه  بگوید  را  ما  های  درد 
تمامی حوزه های زندگی ما می باشد.

رواج  قصد  کتاب  کرد:نمایشگاه  خاطرنشان  وی 
کتابخوانی را دارد و به این نیت ترویج پیدا کرده 

است.
جوادی با بیان اینکه آخرین آمار رشد کتابخوانی 
در کشور خیلی کم است تصریح کرد: هنوز به 
۱۳ دقیقه در روز نرسیده ایم که این یک نگرانی 

فرهنگی است.
جوادی با بیان اینکه نام ایران با کتاب ماندگار 
جامعه  در  هرچه  ما  اظهارداشت:  است،  شده 
داریم از وجود کتاب است،در کتاب ها باید فکر 
و حرف باشد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند 

و این ماندگار می شود.
وی تصریح کرد: اگر بنا است تاریخ ایران ماندگار 
باشد و احیا بماند یکی از راه های آن کتاب است 
ما فقط با کتاب خواندن می توانیم تاریخ ایران 

را زنده نگه داریم.
وی خاطرنشان کرد: ما باید تقاضای واقعی خرید 
برای کتاب ایجاد کنیم و خواندن را ترویج دهیم 

تا افراد خودشان دنبال مطالب کتاب باشند.
های  کتابخانه  داریم  کرد: تالش  عنوان  جوادی 
جنوب کرمان را توسعه دهیم اما بودجه دولتی 

جوابگو نیست بلکه باید خود مردم به 
کار فرهنگی کمک کنند.

افرادی  افزود:  فرهنگی  امور  معاون 
در  همکاری  برای  مالی  تمکن  که 
آینده  برای  باید  دارند  فرهنگی  امر 

فرزندان خود کمک کنند.
مطالعه  فرهنگ  اینکه  بیان  با  وی 
شود،  شروع  ما  خود  از  باید  کتاب 
خالقیت  باید  کتاب  حوزه  افزود:در 
داشت و کارهای نوینی انجام داد که 
امیدواریم بتوانیم رونق را برای کتاب 

خواندن برگردانیم.

استقبال از این نمایشگاه چشمگیر بود، به شکلی 
که یک روز قبل از پایان نمایشگاه بن کتاب به 
اتمام رسید،این دوره از نمایشگاه کتاب استانی 
جنوب کرمان شامگاه شانزدهم آبان ماه با مراسم 
شبی در محضر قران با حضور قاری بین المللی 

استاد حامد علیزاده به کار خود پایان داد .
قدردانی مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی جنوب کرمان 
از دست اندرکاران برپایی 

هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب 
استانی جنوب کرمان

استانی  کتاب  نمایشگاه  یکمین  و  چهارصد 
کشور و هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی 
هزار  ناشر،۳8  حضور؛2۷۳  با  کرمان  جنوب 
عنوان کتاب و ۳ میلیارد ریال یارانه در حالی به 
کار خود پایان داد که در همه روز  های برپایی 
فرهنگ  مردم  پرشور  استقبال  نمایشگاه،با 
یارانه  کامل  فروش  و  کرمان  جنوب  دوست 
نمایشگاه روبرو بود. در اجرای این رویداد بزرگ 
مؤسسات،  نهادها،  ها،  دستگاه  همه  فرهنگی 

ادارات و عوامل اجرایی همکاری کردند.
نیز  امسال  که  را شاکر هستیم  متعال  خداوند 
مانند سال های گذشته با همت واال و تالش بی 

دریغ، مسئولیت پذیری همه عوامل 
با  و  منظم  برگزاری  شاهد  اجرایی، 
فرهنگی  رویداد  بزرگترین  آرامش 
نمایشگاه  هفتمین  و  کرمان  جنوب 
بزرگ استانی در سال ۱۳98 بودیم. 
کاالی  سبد  در  کتاب  گرفتن  قرار 
برکات  از  کرمان  جنوب  خانوارهای 
سایر  و  نمایشگاه  این  برگزاری 
فعالیت های این اداره کل در حوزه 

ترویج کتاب و کتابخوانی می باشد.
الزم  برخود  راستا  همین  در   

دکتر  آقای  جناب  های  حمایت  از  می دانم 
سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی که بنده حقیر را مورد لطف 
معاونت  برکت  و  خیر  پر  دادند،حضور  قرار 
محسن  دکتر  آقای  جناب  فرهنگی  محترم 
جوادی در مراسم افتتاحیه  و حمایت های 
ایشان و لطف معاونت محترم هنری جناب 
آقای سید محمد مجتبی حسینی و عنایت 
استانهای  امور  هماهنگی  محترم  مدیرکل 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جناب آقای 
غیاثی ندوشن،استاندار محترم کرمان جناب 
آقای دکتر فدایی،معاونین محترم سیاسی و 
انسانی استانداری،ریاست محترم  توسعه منابع 

استاندار،مشاور  حوزه 
محترم  مدیرکل  و  محترم 
گذاری  سرمایه  جذب 
مدیرکل  استانداری، 
سیمای  و  صدا  محترم 
آقای  جناب  کرمان  مرکز 
و  رمضانی،  علی  دکتر 
همکاری  و  زحمات  از 
دست  تمامی  شائبه  بی 
فرمانداران،ائمه  اندرکاران، 
جمعه،نمایندگان  محترم 
های  شهرستان  محترم 

شهرستان  و  عنبرآباد  و  جیرفت 
کمالی  دکتر  آقایان  جنوبی  های 
عزیزم  همکاران  حمزه،  دکتر  و  پور 
فرهنگی  های  نمایشگاه  مؤسسه  در 
دکتر  آقای  جناب  مخصوصا  ایران 
و  غالمی  ساالریان،  آشنا،آقایان 
طوایف  و  قبائل  سران  بخارایی، 
و  محترم  شهردار  کرمان،  جنوب 
اعضای محترم شورای اسالمی شهر 
جیرفت، مسئولین محترم کمیته ها، 
کل،حراست،  اداره  محترم  معاونین 
ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  رؤسای 
اسالمی شهرستانها، یکایک همکاران 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  در  عزیزم 
جنوب کرمان، فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان 
جیرفت و سایر همکاران ایشان،اعضای محترم 
شورای تأمین، سربازان گمنام امام زمان)عج(، 
نیروی محترم انتظامی و راهنمایی و رانندگی و 
سایر رده های محترم،دانشگاه جیرفت،دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت، ادارات کل جنوب استان 
کرمان،اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
فکری  پرورش  تابعه،کانون  های  مدیریت  و 
کودکان و نوجوانان،هنرمندان،نویسندگان،شاع
خبرگزاری  و  مطبوعات  جنوب،  ناشران  و  ران 
ها وخبرنگاران جنوب و آقای نیک نام حسین 
پورمدیرعامل محترم مؤسسه خانه کتاب و به 

فرهنگ  و  فهیم  تمامی مردم  از  ویژه  طور 
که  کرمان  جنوب  پرور  فرهنگ  و  دوست 
اشتیاق  و  گرم  استقبال  و  پررنگ  نقش  با 
ترویج  و  اعتالء  جهت  در  ناشدنی  وصف 
اداره  این  با  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ 
اند، تشکر  داشته  و همکاری  کل همراهی 

و قدردانی نمایم. 
نظر  مد  با  که  است  بوده  این  بر  ما  سعی 
قرار دادن دغدغه های مقام معظم رهبری 
)حفظ اهلل تعالی( و سیاست های فرهنگی 
قرار  نیز مورد توجه  و  امید  و  تدبیر  دولت 
محترم،در  وزیر  های  برنامه  کالن  دادن 
تحقق فعالیت های فرهنگی در منطقه جنوب 
کرمان گام های مؤثر برداشته و تالش نماییم 
ها،با  برنامه  محتوایی  و  کیفی  ارتقای  تا ضمن 
شاخص  هنری  فرهنگی-  رویدادهای  برگزاری 
ملی  برنامه  ویژه  نظیر  سال  پایان  تا  دیگری 
رسانه  سواد  ملی  رضوی،پویش  خیابانی  تئاتر 
ای،نمایشگاه مد و لباس ایرانی- اسالمی و سایر 
مردم  خدمت  در  کرمان  جنوب  در  ها  برنامه 

فهیم جنوب کرمان باشیم. 
از خداوند متعال برای همگی مردم فهیم جنوب 
کرمان و همه عزیزانی که در برپایی نمایشگاه 
تمامی  و  اند  کرده  تالش  استانی  کتاب  بزرگ 
کسانی که در پیشبرد و اعتالی نام و فرهنگ 
جنوب کرمان از هر کوششی دریغ نورزیده اند، 

آرزوی توفیق و سربلندی روزافزون دارم. 
به پایان آمد این دفتر 

حکایت همچنان باقی است

من اهلل التوفیق 

حسین اسحاقی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی جنوب کرمان

زیبایی های نمایشگاه کتاب استانی جنوب کرمان اثبات کرد؛

محـدودیت های مـالی مانع فعــالیت نمی شود

زندگی همچون حبابی روی آب   
 با نسیمی می شود از جا خراب

دوست عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر منصور نعمتی 
بخشدار مرکزی جیرفت

درگذشت همشیره گرامی تان را محضر شما و خانواده بزرگوارتان 
تسلیت عرض نموده و از خالق غفار برای آن فقیده سعیده غفران 

واسعه الهی مسألت داریم.
مسعود احمدی-احسان احمدی-شهاب شهابی


