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

خبر مهم رئیس سازمان لیگ؛
 از فصل بعد VAR می آید

2

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

4

3 دکتر احمدی:

آبگیری 850 سازه از پروژه های 
آبخیزداری و آبخوانداری جنوب 

کرمان در بارندگی های اخیر

1

پیام پروفسور 
فدایی به مناسبت 

شانزدهمین 
سالگرد زلزله بم

با راه اندازی سامانه 
تحفه از کسب و 
کارهای فرهنگی، 
هنری و رسانه ای 
حمایت می شود

انصاف، ارزش گم شده جامعه امروز ما

بی گمان جامعه و مردم ما امروزه درگیر مشکالت عدیده ای هستند که مسائل 
اقتصادی و مواجهه با گرانی کمرشکن در صدر آنها قرار دارد،نظر به مواهب 

خدادادی و منابع غنی کشور ایران،اعم از: 
نفت،گاز،زغالسنگ،انواع مواد معدنی،خاک 
جغرافیایی،جاذبه  خیز،موقعیت  حاصل 
دریا  به  طبیعی،اتصال  و  تاریخی  های 
و...می  انسانی  جنوب،نیروی  و  شمال  از 
بایست مردم این سرزمین در شرایطی بهتر 
از وضعیت فعلی زندگی کنند و این سطح 
رفاه و آسایش برای بسیاری از هم وطنان 
بسیاری  نیست،زیرا  توجیه  و  قبول  قابل 
کشورها همانند ژاپن،کره جنوبی و برخی 
از  برخورداری  بدون  اروپایی  کشورهای 

منابع ذکر شده باال توانسته اند به توسعه و ترقی چشمگیر دست پیدا کنند و 
برخی کشورها همچون چین با تکیه بر صنعت و توان داخلی خود جمعیت یک 
میلیارد و اندی را سر و سامان داده اند،لذا حاکمیت طی صد سال گذشته چه 
قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از آن نتوانسته ایران را به جایگاه واقعی خویش 
برساند و متأسفانه امروزه شاهد فقر گسترده و فراگیر در چندین دهک جامعه 
می باشیم و حتی اقشار متوسط نیز با سختی زندگی خویش را مدیریت می 
کنند.بی گمان سه عامل تحریم،فساد در ارکان دولتی و حکومتی و بی انصافی 
غالب اقشار مرفه و متوسط شرایط فعلی را رقم زده است که گالیه ما در این 
مطلب از هم نوعان و هم وطنانی است که انسانیت را فراموش و از تضییع و 
خوردن حق دیگران هیچ ابایی ندارند،آری با همه مشکالت ذکر شده اگر کا
سب،تاجر،دامدار،قصاب،بقال،خودرو ساز،مکانیک،میوه فروش،کشاورز،کارخانه 
شرایطی  در  و  کردند  می  مراعات  را  انصاف  و  انسانیت  جانب  و...قدری  دار 
شیرخشک و پوشک بچه یا داروی بیمار را احتکار نمی کردند،این چنین فشار 

بر اقشار آسیب  پذیر مضاعف نمی شد.
شایان ذکر است که این جهان فانی و گذرا است و هر آنکس که لقمه حرام 
از گلوی خود یا خانواده اش پایین رود یا در همین جهان یا در دنیای باقی 

پاسخگو خواهد بود.

                            احسان احمدی

از بستر سازی و توسعه زیرساخت ها 
تا برگزاری جشنواره ملی کلوته

پیـاده راه سمـا در 
دومین روز زمستـان 

افتتـاح گردید

2

با تالش و تدبیر مهندس عالم زاده؛ اسحاقی:

با تالش معین اقتصادی منطقه دو؛

3

به مناسبت پنجم دی ماه سالروز پر پر شدن نگین کویر؛

بحران در مدیریت بحران تمامی ندارد

های  سیاست  از  یکی  مقاومتی  اقتصاد  گفتمان 
مد  که  است  کشور  تولیدی  و  اقتصادی  اصلی 
نظر مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید می 
باشد،این متد در استان کرمان به ابتکار و پشتکار 
از  کرمان  سابق  استاندار  حسینی  رزم  مهندس 
و  عملیاتی  و شکل  خارج  نظریه  و  تئوری  حالت 
ریزی  برنامه  و  و جلسات  گرفت  به خود  اجرایی 
و  شده  بندی  زمان  صورت  به  محور  این  حول 
دقیق انجام می گرفت،در این طرح استان کرمان 
به مناطق چندگانه یا زون های اقتصادی مختلف 
تقسیم و توسعه هر منطقه به یک نهاد خصوصی 
یا نیمه دولتی تحت عنوان معین اقتصادی سپرده 
مدیران  و  استانداران  از  بسیاری  که  آنجا  شد،تا 

طرح  از  الگوبرداری  با  کشور  سطح  اجرایی 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان در صدد اجرای 
همین  در  و  برآمدند  خود  های  استان  در  آن 
راستا شهرستان قلعه گنج در جنوب کرمان به 
انتخاب  کشور  مقاومتی  اقتصاد  پایلوت  عنوان 

گردید.
اما منطقه دو این زون بندی یا شهرستان های 
با  کشور  بازرگانی  اتاق  به  عنبرآباد  و  جیرفت 
محوریت اتاق کرمان سپرده شد که به همین 
مناسبت اتاق کرمان نمایندگی خود با اختیارات 
با  ویژه را در شهرستان جیرفت دایر نمود که 

بیشمار  های  پتانسیل  به  توجه 
عظیم  ظرفیت  خصوصا  منطقه 
طور  به  و  حوزه  این  کشاورزی 
توانمندی  و  کرمان  جنوب  کلی 
صنعتی،معدنی،میراث  های 
فرهنگی،صنایع دستی و جهانگردی 
زمینه  در  بازرگانی  اتاق  اقدامات 
های  زیرساخت  بسترسازی،ایجاد 
ممکن،شناسایی نقاط ضعف و قوت 
فروش،بازاریابی،فرهنگ  و  تولید 
مقاومتی،ایجاد  اقتصاد  سازی 
مردم  در  پذیری  مشارکت  روحیه 
زنجیره  کشاورزان،تکمیل  خصوصا 
صاداراتی از مزرعه تا منطقه هدف 
از  حوزه  این  با  مرتبط  های  دستگاه  استقرار  و 
قبیل گمرک ، استاندارد و ده ها خدمت دیگر قابل 
تقدیر است،اما به مناسبت برگزاری جشنواره ملی 
کلوته در شهرستان کهنوج و متعاقب آن برگزاری 
نمایشگاه توانمندی های این منطقه در تبریز و ده 
ها خدمت ماندگار دیگر، ما برای سومین بار بر آن 
شدیم تا از نزدیک پای صحبت های مسئوالن این 
تشکل غیر دولتی بنشینیم و از زبان مهندس 
اتاق  دفتر  اجرایی  مدیر  محبان 
بازرگانی در جنوب کرمان اهداف و 

کم و کیف این جشنواره را منعکس نماییم:
اندازی جشنواره ملی  راه  اصلی  انگیزه  و  پیشینه 

بر می گردد  به چندین سال قبل  خرمای کلوته 
سری  یک  دنبال  به  بازرگانی  اتاق  در  ما  که 
بودیم  بازرگانی  حوزه  در  کاربردی  های  سیاست 
رزم  مهندس  به  را  طرح  این  زمان  همان  در  و 
قصد  اتاق  که  دادیم  ارائه  وقت  استاندار  حسینی 
روی  تخصصی  صورت  به  استان  جنوب  در  دارد 
یک محصول کار کند و آن محصول را به نام این 
منطقه ثبت نماید،زیرا طبق بررسی ها و پایش و 
رصد بازارهای هدف،خرمای کلوته این جذابیت را 
در خارج از مرزها دارا بود که متأسفانه به نام های 
قبیل خرمای عربی  از  برندهای دیگر  با  و  جعلی 
عرضه می شد و این مسأله برای بازرگانی و اقتصاد 
کشور و جنوب کرمان یک درد و ظلم محسوب 
می گردید،لذا طی این چند سال سعی بر این شد 
اتاق  که فعاالن اقتصادی و بازرگانی با پشتیبانی 
بازرگانی تالش کنند که این محصول را نام واقعی 
کشور  چند  در  واقعی خویش  موطن  و  خاستگاه 
را  هدف  بازار  توسط  آن  پذیرش  بستر  و  معرفی 
و  محقق  هدف  این  خوشبختانه  که  کنند  فراهم 
صادر کنندگان در کشور روسیه و شهر مسکو با 
مشاوره و حمایت ما توانستند کلوته را به عنوان 
گل سرسبد کاالهای وارداتی خویش عرضه کنند.

پیرامون زمان و مکان برگزاری جشنواره تحقیقات 
جامع و کاملی توسط کارشناسان ما انجام و نظر 
همه منتقدان و اهل فن کسب شد و نهایتاً بهترین 
انتقاد  پیرامون  گردید،اما  انتخاب  مکان  و  زمان 
برخی دلسوزان مبنی بر عدم همزمانی جشنواره و 

فصل برداشت خرما باید عرض کنم که جشنواره 
و  موسم  با  همزمان  که  آیینی  جشنواره  کلوته 
میدانی  نمایش  و  خرما  محصول  برداشت  آیین 
جشنواره  این  رویکرد  نبوده،زیرا  باشد  برداشت 
ایام سال  این  بازرگانی است و در  توسعه صنعت 
زمینه  این  در  که  تجار  و  بازرگانان  از  بسیاری 
در  کشور  و  منطقه  سطح  در  می کنند  فعالیت 
حال تبادالت بازرگانی می باشند.پس نتیجه می 
گیریم  این فصل بهترین زمان برگزاری جشنواره 
است،ضمنا  دمایی  چنین  هم  و  تکنیکی  نظر  از 
با پخش کلیپ هایی  برگزاری مراسم  در حاشیه 
به  نیز  برداشت محصول  و  تولید  مختلف  مراحل 

نمایش گذاشته شد.
کهنوج  در شهر  دلیل  این  به  مکان جشنواره  اما 
فعالیت  حوزه  کنیم  اثبات  که  گردید  انتخاب 
استان  جنوبی  شهرستان  هفت  بازرگانی  اتاق 
توسعه  الزامات  جزو  ای  منطقه  تعامالت  و  است 
حرکت  با  دیگر  منظر  از  و  باشد  می  اقتصادی 
منطقه  دل  در  کنندگان  بازدید  و  مدعوین 
ها،بوم  عظمت،وسعت،ظرفیت  گنج  هفت 
های  متنوع،جاذبه  های  مختلف،آیین  های 
و...به  گذاری  گردشگری،صنعتی،معدنی،سرمایه 

بازدید کنندگان اثبات شود.
سطح  در  نمایشگاه  بازخورد  است  ذکر  شایان 
تبلیغات  دلیل  به  ایران  از  خارج  حتی  و  کشور 
وسیع رسانه ای و فضای مجازی بسیار عالی بود 
و افراد مشتاق با ظرفیت های منطقه آشنا شده 

و  استان های مختلف  از  متعددی  تماس های  و 
برخی کشورها برای برقراری ارتباط با بازرگانان و 

فعاالن این حوزه دریافت کرده ایم.
نمایشگاه جنبی این جشنواره نیز منجر به ارتباط 
و  آالت  ماشین  کنندگان  تولید  بین  تخصصی 

صنایع مربوط به خرما و تولید کنندگان ما شد.
از  هایی  برنامه  جشنواره  این  حاشیه  در 
خرمای  ملی  جشنواره  تمبر  از  جمله:رونمایی 
در  کلیدی  تخصصی  های  دوره  کلوته،برگزاری 
صنعت  روز  به  بندی  بسته  شامل  خرما  حوزه 
خرما  صادراتی  جدید  بازارهای  شناخت  و  خرما 
دانشگاه  محل  در  روسیه  میز  نشست  برگزاری  و 
کهنوج برای توسعه بازار فروش محصوالت جنوب 

در کشور روسیه نیز برگزار گردید.
در  بازرگانی  اتاق  اجرایی  مدیر  محبان  مهندس 
پایان از همه افرادی که برای برپایی این نمایشگاه 
تالش کردند خصوصا مسؤالن سازمان جهاد 
و  کشت  شرکت  کشاورزی،مسؤالن 
صنعت جیرفت و همکاران اتاق بازرگانی 
خصوصا مهندس طبیب زاده ریاست اتاق 
جبالبارزی  مهندس  و  استان  بازرگانی 
تشکر  کمال  جنوب  بازرگانی  اتاق  مسؤل 
و امتنان را به عمل آورد و گفت امیدواریم که در 
سال های آتی شاهد برگزاری رویدادهای بزرگتر 

در این حوزه باشیم.
قابل ذکر است که بازدید کنندگان و مهمان های 

دیدن  جشنواره  این  از  نامی  صاحب  و  بیشمار 
کردند که می توان به محمد صبور حسین رایزن 
بازرگانی سفارت کشور بنگالدش،مریم طاها عبود 
عراق،دکتر  کشور  سفارت  بازرگانی  رایزن  معاون 
گروه  رئیس  و  روسیه  میز  دبیر  پرند  فرهاد 
کالته  اوکراین،دکتر  و  روسیه،بالروس  کشورهای 
بازار کشور و  اداره کشاورزی ستاد تنظیم  رئیس 
دکتر حمزه نماینده پنج شهرستان جنوبی کرمان 

اشاره کرد.

با تالش معین اقتصادی منطقه دو؛

از بستر سازی و توسعه زیرساخت ها تا برگزاری جشنواره ملی کلوته

2

دالیل جهانی شدن شعر،فرهنگ و ادبیات فارسی؛

از انقـــالب مشـروطه تا مجـاهدت 
روشنفکـران داخلـی
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
کرمان، استاندار کرمان در پیامی ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان 
ایمنی  فرهنگسازی  خواستار  بم،  زلزله 
در  ویژه  به  کشور  در  ساز  و  ساخت 

مناطق روستایی شد. متن پیام به شرح 
زیر است:

بسمه تعالی
بم،  زلزله  ناگوار  حادثه  از  سال  شانزده 
بالندگی می  و  تمدن  فرهنگ،  سرزمین 
مقام  فرموده  به  این شهرستان،  و  گذرد 
معظم رهبری از میان ویرانه ها، با عزت 
و افتخار و استحکام، سر بلند کرده است 
ارگ  و  و همچون نخل های سخاوتمند 
از  استوارتر  و  تر  بالنده  شکوهمندش، 
گذشته با مردمانی امیدوار و صمیمی و 
در فضایی همدالنه بین مردم و مسئوالن 
پابرجا مانده است تا الگویی برای تدبیر و 

امید، توسعه و پیشرفت باشد. 
شهر  در  همدلی  و  امید  تالش،  امروز، 

دارالصابرین به بار نشسته است و صنعت 
بی  خرمای  و  جدید  ارگ  خودروسازی 
مردم  امید  و  صبر  پرتو  در  بم،  همتای 
تولید  رونق  های  جلوه  منطقه،  خونگرم 
به  یابی  دست  برای  را  تالش  و  کار  و 
استان  شرق  منطقه  در  متوازن  توسعه 
نمایش  معرض  به  همگان  چشم  پیش 

گذاشته است.
ترویج  بنای  بم  ویرانگر  زلزله  شک  بی 
بحران  مدیریت  و  ایمن سازی  فرهنگ 
در  علم محور  و  کارشناسانه  نگاه  با  را 
تحت  مسئولین  و  کرد  استوار  کشور 
گامهای  طبیعت،  تلخ  تجربه  این  تأثیر 
ساز  و  ساخت  مقاوم سازی  برای  مهمی 
ایجاد  برای  ولی  برداشته اند  کشور  در 

آمادگی دائمی در برابر حوادث و بحرانها، 
ایمنسازی ساختمان ها به ویژه در مناطق 
روستایی باید به فرهنگ عمومی تبدیل 

شود.
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  این جانب   
و  واال  به همت  بم،  زلزله  باختگان  جان 
افتخار  شهر  این  مردم  بردباری  و  صبر 
مضاعف  تالش  با  امیدوارم  و  کنم  می 
مسئوالن در کنار مردم، شاهد سرزندگی 
و پیشرفت روزافزون شهرستان بم باشیم 
عنوان  به  استوار  و  مقاوم  همچنان  که 
اسالمی  ایران  تارک  بر  دارالصابرین 

بدرخشد.
 محمد جواد فدائی

 استاندار کرمان

پیدا شدن قرص برنج،ترامادول،آنتی بیوتیک و سایر قرص ها در ال 
به الی برخی کیک های توزیعی در مدارس و بازار برخی استان ها 

از جمله سیستان و بلوچستان و کرمان
ارتباطات  وزیر  جهرمی  آذری  پنجشنبه  سورپرایز  از  ۲-رونمایی 
افزودن  و  پست  شرکت  توسط  پهباد  با  محموله  حمل  بر  مبنی 
ماشین و موتور برقی به ناوگان پست و واکنش های جالب کاربران 

به این وعده خنده دار
شانزده  نوجوان  یک  کشتن  و  عراق  کشور  در  اعتراضات  ۳-ادامه 
و  تیراندازی  دلیل  به  او  جسد  آویختن  و  معترضان  توسط  ساله 

کشتن چهار معترض
۴-ادامه روند مراحل انتخابات مجلس یازدهم و اعالم اسامی احراز 
صالحیت شدگان توسط هئیت های اجرایی و رد صالحیت برخی 

چهره های شاخص اصالح طلب در این مرحله
آب  و  کشور  از  هایی  بخش  در  باران  شدید  های  بارش  ۵-وقوع 

گرفتگی معابر و منازل شهروندان خصوصا در استان خوزستان
توسط  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  استیضاح  طرح  ۶-تصویب 

مجلس نمایندگان
۷-پیدا شدن پیکر یخ زده فرهاد خسروی، کولبر ۱۴ ساله در سرو 
در  نیز  اش  ساله   ۱۷ برادر  جسد  قبل  چندی  که  کردستان  آباد 

همان منطقه کشف شده بود
۸-سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به کشور ژاپن پس از دو 

دهه و احتمال میانجی گری این کشور بین ایران و آمریکا
۹-غیر فعال شدن رمزهای دوم حساب های بانکی از سوی سیستم 

بانکی و سردرگمی مردم برای گرفتن رمز یک بار مصرف
۱۰-اعالم دیرهنگام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و 

پیروزی اشرف غنی و اعتراض عبداهلل عبداهلل
ایام  از  شب  آخرین  با  همراه  یلدا  دیرینه  سنت  ۱۱-گرامیداشت 

پاییز و تأثیر گرانی بر این جشن
۱۲-انتشار چند باره بوی نامطبوع در تهران و افزایش آالینده ها در 

شهرهای بزرگ و صنعتی و تعطیلی مدارس،دانشگاه ها و...
نفر   ۱۵۰۰ از  بیش  شدن  کشته  بر  مبنی  رویترز  ۱۳-گزارش 
مسئوالن  سوی  از  ادعا  این  تکذیب  و  ایران  ماه  آبان  حوادث  در 

جمهوری اسالمی
در  گنابادی  دراویش  قطب  گنابادی  تابنده  نورعلی  ۱۴-مرگ 
بیمارستان مهر تهران و برگزاری مراسم تدفین وی در زادگاهش 

بیدخت گناباد
۱۵-بزرگداشت پنجم دیماه سالروز زلزله بم

پیام پروفسور فدایی به مناسبت شانزدهمین سالگرد زلزله بماخبار کوتاه

به نام خداوند صابران

از این مصیبت، تنها شما نلرزیدید
فلک به جان عزیزانتان قسم لرزید

دلم خراب خرابات نغمۀ بمی ات
بم  و  زیر  که  خواندی  زیر خاک چه  به 

لرزید 
مردم مهربان و نجیب بم 

ای همشهری های صبورم 
ای نخل های استوار 

از آن سحرگاه  به شانزده سال  نزدیک   
حادثه  از  سال  شانزده  گذرد،  می 
دلخراشی که قلب همه ما را به درد آورد 

و روحمان را به شدت آزرده کرد.

هنوز هم وقتی بعد از سالها، به آن روزها 
فکر میکنم، بغضی عجیب تمام وجودم را 

فرا می گیرد.
می دانم هنوز نیز همه ی ما داغداریم، 
مردانه  شما  است  صابران  با  خداوند  اما 
این  بر  شکیبایی  و  صبر  با  و  ایستادید، 
نشان  و  ساختید  دوباره  را  بم  مصیبت، 

دادید نمونه کامل صابرین هستید.
واجب  خود  بر  وظیفه  رسم  به  اینجانب 
می دانم، سالگرد جانباختگان عزیزانمان 
را در زلزله ۵ دی ماه ۸۲ تسلیت عرض 
نموده و از خداوند بزرگ برای شما مردم 

صبور و مومن طلب صبر و اجر نمایم.
و  توسعه  شاهد  ما  روزی  دارم  امید  و 
جای  همه  در  جانبه  همه  پیشرفت 
و  بود  خواهیم  مان  تاریخی  سرزمین 
از  بیش  را  بم  نام  سرزمین،  این  مردم 

پیش سربلند خواهند کرد.

دکتر اصغر مکارم 
 رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت

پیام دکتر اصغر مکارم  رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به مناسبت سالگرد زلزله بم

ِحیِم  ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهلّل الرَّ

پنجم دی ماه سال ۱۳۸۲ برای استان 
انسان های  قلوب  و  ایران  کرمان، کشور 
جهان،  سراسر  در  مهربان  و  نوع دوست 
یادآور اتفاق ناگواری است که در صبحی 
فرو ریخت"    بم  "بام  اعالم شد  غم انگیز 
یک  بم   ، نیست  شهر  یک  تنها  بم   (

فرهنگ است ، بم یک تاریخ است(
که  باری  تأسف  و  دردآور  حادثه 
خانواده های بسیاری از هم میهنان عزیز 
را داغدار کرد و به کشته و مجروح شدن 
جمع کثیری از مردم متدین و وفادار آن 

سامان انجامید
این  سالروز  شانزدهمین  در  اینجانب 
وظیفه  رسم  به  نشدنی  فراموش  حادثه 
و ادب بر خود واجب می دانم به عنوان 
مردم  این  خدمتگذار  زمانی  که  این کسی  در  ام  بوده  شهر  این  در  مجال یاد و خاطره جانباختگان زلزله بم  شریف 

خصوصا همکاران عزیز و خانواده آنان را 
گرامی داشته، و  برای همه جانباختگان، 
مردم  برای  و  غفران،  منان   خداوند  از 
صبور و مومن بم طلب صبر و اجر نمایم، 
امید آنکه بتوانیم  در پرتو عنایات الهی 
و همراهی تمامی خدمت گزاران به  این 
اجتماعی  شرکای  به  درخدمت  نظام  
بم   شهرستان  ساکنین  بویژه  سازمان، 
بیشتر  نشاط  و  امید  با  روز،   به   روز 
در مسیر توسعه حرکت کنیم . ان شاء 
اهلل شاهد پیشرفت روز افزون و آبادانی  

دارالصابرین باشیم.

علی حسینی مدیر کل 
تامین اجتماعی استان 

کرمان

پیام مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان به مناسبت سالگرد زلزله بم

مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
با اشاره به اینکه بازسازی شبکه های 
فرسوده آب از اولویت های این شرکت 
آبرسانی  شبکه  فرسودگی  است،گفت: 
باعث شکستگی و هدر رفت آب شرب 
و بهداشتی می شود که این امر خدمت 
مشکل  با  را  مردم  به  مطلوب  رسانی 

مواجه می کند.
وی افزود: در همین راستا طی هشت 
ماه نخست سال جاری نزدیک به ۱۴۸ 
در  آبرسانی  فرسوده  شبکه  کیلومتر 

استان کرمان بازسازی شد که این میزان 
بازسازی در مقایسه با مدت زمان مشابه 

سال قبل ۴۱ درصد رشد داشته است.
استان کرمان در  آبفا  مدیرعامل شرکت 
این  طی  همچنین  داشت:  بیان  ادامه 
مدت به منظور گسترش شبکه آبرساني 
اقدام  شهروندان  نیاز  مورد  آب  تامین  و 
شبکه  کیلومتر   ۷۸ از  بیش  اجرای  به 
این  که  شد  استان  سطح  در  آبرسانی 
با مدت  میزان توسعه شبکه در مقایسه 
رشد  درصد   ۱۱ قبل  سال  مشابه  زمان 

داشته است.

میزان  با  رابطه  در  پایان  در  طاهری 
گفت:  استان  در  آب  انشعاب  واگذاری 
انشعاب  فقره   ۱۰۹۳۱ ماه  هشت  طی 
واگذار شد که در  استان کرمان  در  آب 
قبل  سال  مشابه  زمان  مدت  با  مقایسه 
رشد ۱۳ درصدی داشته است همچنین 
طی مدت زمان مذکور ۱۷۱۵۶ دستگاه 
کنتور خراب به منظور کاهش آب بدون 
آب  دقیق  میزان  محاسبه  و  درآمد 

مصرفی مشترکین تعویض شد.

مهندس طاهری:

بازسازی شبکه فرسوده آبرسانی در استان کرمان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 
قبل، 41 درصد رشد داشته است

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارشاد اسالمی جنوب کرمان،  فرهنگ و 
حسین اسحاقی در این باره اظهارداشت: 
مفاد  اجرای  راستای  در  تحفه  سامانه 
وزارت  بین  شده  منعقد  نامه  تفاهم 
سازمان  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

اجرایی  منظور  به  بودجه  و  برنامه 
فرهنگ  اشتغال  تولید،  برنامه  شدن 
به  اعطای تسهیالت حمایتی  و  و هنر 
طرح های اشتغال زایی و برنامه ریزی 
های  بانک  منابع  از  شهری  اشتغال 
پیاده سازی  و  منتخب، طراحی  عامل 

شده است.
و  کارآفرینان  اینکه  بیان  با  اسحاقی 
فرهنگی  کارهای  و  کسب  صاحبان 
هنری و رسانه ای شامل کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی 
کرد:  عنوان  شود،  می  تعاونی  و 
دریافت  تقاضای  توانند  می  متقاضیان 
تسهیالت بانکی را برای ایجاد و تثبیت 
فرصت های شغلی در قالب سه رسته 
رسانه  جمله  از  منتخب  کار  و  کسب 
فرهنگی  دیجیتال،  محتوای  تولید  و  ای 

و هنری در این سامانه به ثبت برسانند.
تسهیالت  سامانه  اینکه  بیان  با  وی 
 ۹۸ آذرماه  در  هنر  و  فرهنگ  حمایتی 
استانی  وبینار  در  وزیر  معاون  حضور  با 

رونمایی  با  کرد:  بیان  شد،  رونمایی 
کسب  از  جدیدی  باب  سامانه  این  از 
پویایی  منظور  به  فرهنگی  کارهای  و 
می  گشوده  کشور  در  بیشترهنرمندان 

شود.
اسحاقی با تاکید براینکه حمایت از کسب 
و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای در 
بستر سامانه تسهیالت حمایتی با عنوان 
را  مناسبی  تواند فرصت های  تحفه می 
مشاغل  صاحبان  و  اختیارهنرمندان  در 
فرهنگی و هنری قرار دهد، افزود: کسب 
نیاز  که  هنر  و  فرهنگ  کارهای حوزه  و 
از  توانند  می   دارند  مالی  کمک های  به 
این تسهیالت استفاده نمایند و امکانات 

ویژه ای در اختیار بگیرند.
بانک  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
آینده به عنوان بانک عامل حضور دارد، 
عنوان کرد: به گفته معاون وزیر فرهنگ 
بانک ها  سایر  با  رایزنی  اسالمی  ارشاد  و 

نیز در دستور کار قرار دارد.
اسحاقی با تاکید براینکه هیچ محدودیتی 

سامانه  این  در  هنرمندان  ثبت نام  برای 
هنرمندی  هر  کرد:  بیان  ندارد،  وجود 
که درخواست تسهیالت دارد حتما باید 
مجوزهای الزم را از اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی دریافت نماید.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان اظهارداشت: در این سامانه که با 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  همت 
آینده  بانک  های  حمایت  و  کار  وزارت 
فرهنگی  مشاغل  صاحبان  گرفته،  شکل 
دریافت  ضمن  توانند  می  هنری  و 
فعالیت  به  بانکی،  و  حمایتی  تسهیالت 
آنها را  های تخصصی خود رونق داده و 

در همین سامانه نیز به فروش بگذارند.
های  عرصه  است،فعاالن  ذکر  شایان 
توانند  می  ای  رسانه  و  هنری  فرهنگی، 
اینترنتی  سامانه  به  نام  ثبت  برای 
https://tohfeh.farhang.gov.

ir مراجعه کنند.

اسحاقی:
با راه اندازی سامانه تحفه از کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای حمایت می شود

دیدار فرماندار عنبرآباد با کارکنان 
اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای

بمناسبت هفته راهداری و حمل و نقل جاده ای فرماندار شهرستان 
عنبرآباد با رئیس و کارکنان اداره راهداری و حمل نقل جاده ای 
دیدار کرد ظهر سه شنبه مورخ ۲۶/۹/۹۸ محمود رئیسی فرماندار 
کارکنان  با  مرکزی  بخشدار  بلوچی  همراه  به  عنبرآباد  شهرستان 
دیدار  عنبرآباد  ای شهرستان  نقل جاده  و  و حمل  راهداری  اداره 
مردم  جان  حافظان  راهداران  افزود  دیدار  این  در  رئیسی  کردند 
در جاده ها هستند و با توجه به اینکه نجات یک انسان را برابر با 
نجات انسانیت و جامعه دانسته اند، اهمیت کار این عزیزان مشخص 
می شود. فرماندار عنبرآباد گفت راه ها یک سرمایه ملی هستند که 
حفظ و حراست از آنها نیازمند فعالیت نیروهای متخصص می باشد 
بیشتر کار  واقع هرچه  ندارد و در  و کار راهداران هیچ گاه تمامی 
شود، نیازها بیشتر احساس می شود. وی در ادامه بیان کرد انتظار و 
توقع ما از مجموعه راهداری این است که همچون گذشته با تجربه 

خود برای خدمات رسانی بهتر در جاده ها تالش داشته باشند.
از  سپاس  لوح  اهدای  با  پایان  در  عنبرآباد  شهرستان  فرماندار 
همکاریها و تعامل مهندس پورجمعه رئیس راهداری و حمل نقل 

جاده ای شهرستان تقدیر نمود

برگزاری کارگاه حقوق شهروندی در 
جیرفت

جیرفت  شهرستان  ادارات  مدیران  ویژه  شهروندی  حقوق  کارگاه 
معاونین  فرماندار،  عطاپور  حضور  با  نهاد  مردم  های  سازمان  و 
دانشگاه  علمی  هئیت  عضو  مهدوی  دکتر  بخشداران،  فرمانداری، 
تربیت  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  طباطبایی  دکتر  تهران،  عالمه 
در  نهاد  مردم  سازمانهای  اعضای  و  مدیران  سایر  و  تهران  مدرس 

محل فرمانداری جیرفت برگزار شد.

مکارم در تهران:
از پیگیری نیروی انسانی تا تجهیزات مورد 

نیاز مراکز بهداشتی و درمانی جنوب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، صبح روز چهارم 
وزارت  در  پزشکی جیرفت  علوم  دانشگاه  رئیس  مکارم  دکتر  ماه،  دی 
بهداشت با دکتر فتحی و کارشناسان حوزه طرح نیروی انسانی وزارت 
بهداشت دیدار نمود و پیگیر اعزام نیروی طرح و پیام آور به دانشگاه 

علوم پزشکی جیرفت شدند.
دکتر  با  مکارم  دکتر  جلسه  پیگیری،  و  دیدار  این  از  بعد  همچنین 
رضایی مدیر بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص تامین 
 MRI ،تجهیزات پروژه طرح توسعه بیمارستان امام خمینی )ره( جیرفت

شهرستان کهنوج و... برگزار شد.
مقام  قائم  قدیمی  دکتر  با  نشستی  و  دیدار  نیز  همچنین  مکارم  دکتر 
نیروی  تامین  جهت  بهداشت  وزارت  درمان  معاونت  اجرایی  معاون  و 
انسانی متخصص )ضریب k( و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان های تابعه 

دانشگاه داشتند.

معرفی سرپرست های جدید اداره مالی و 
اقتصادی تعدادی از سازمان های شهرداری

اقتصادی  و  مالی  اداره  جدید  سرپرست های  جداگانه  احکامی  طی   
تعدادی از سازمان های شهرداری کرمان معرفی شدند

به گزارش کرمان آنالین، طی احکامی جداگانه از سوی معاون مالی و 
اقتصادی شهردار کرمان، محسن زمانی به سمت سرپرست اداره مالی 
و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، 
فاطمه علیزاده به سمت سرپرست اداره مالی و اقتصادی سازمان سرمایه 
گذاری و مشارکت های مردمی، علی نورالهی به سمت سرپرست اداره 
مالی و اقتصادی سازمان مدیریت پسماند و احمدی به سمت سرپرست 

اداره مالی و اقتصادی سازمان مدیریت آرامستان ها منصوب شدند.

پیشکسوت فوتبال و رسانه کرمان به رحمت 
ایزدی پیوست

جواد قالجوری پیشکسوت فوتبال و مطبوعات و ورزشی نویس کرمانی 
شامگاه سه شنبه در اثر عارضه قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

در سن ۷۰  مهرماه سال ۱۳۲۸ خورشیدی  دوم  روز  متولد  قالجوری 
سالگی در تهران پس از ۶۰ سال سابقه پر افتخار ورزشی خود، دیده 

از جهان فروبست.
در سابقه ورزشی وی عضویت در تیم فوتبال راه آهن تهران، تیم کشتی 
و فوتبال نیروی زمینی، روابط عمومی باشگاه مس کرمان و مدیریت و 

عضویت در مطبوعات و رسانه های محلی به چشم می خورد.
از محل غسال خانه  آیین تشییع پیکر وی ساعت ۹ صبح روز جمعه 
کرمان به سمت بهشت زهرا این شهر برگزار و وی در قطعه نام آوران 

دفن گردید.

1۲4 مدرسه در رودبار جنوب کرمان
 فاقد سرویس بهداشتی است

به گفته رییس اداره آموزش و پرورش رودبار جنوب ، از مجموع ۳۷۶ 
واحد آموزشی و آموزشگاهی این شهرستان ۱۲۴ مدرسه فاقد سرویس 

بهداشتی و ۱۲۰ مدرسه هم امتیاز آب و برق ندارند.

توان به جای سعیدی مدیر بیمارستان کاشانی 
جیرفت شد

جیرفت  کاشانی  اهلل  آیت  بیمارستان  مدیر  عنوان  به  توان  اهلل  طبیب 
معرفی و جایگزین علی سعیدی مدیر سابق آن بیمارستان شد.

وی معاونت مرکز بهداشت شهرستان عنبرآباد و معاونت بیمارستان امام 
خمینی )ره( جیرفت را در پرونده مسئولیتی خود دارد و دو هفته قبل 
نیز به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج این بیمارستان منصوب شد.

ریاست بانک کشاورزی شهر اقتصاد مقاومتی 
قربانی آنفلوآنزا

 مهندس محمد سابقی نژاد رئیس بانک کشاورزی شهرستان قلعه گنج 
که چندی قبل بر اثر ابتال به بیماری آنفلوآنزا بستری شده بود متاسفانه 
پس از تحمل چندین روز بیماری به دالیل وخامت حال در بیمارستان 

جان باخت.

خبر مهم رئیس سازمان لیگ؛
 از فصل بعدVAR می آید

رئیسه  هیات  اعضای  از  یکی  و  لیگ  سازمان  رئیس  بهاروند  حیدر 
انتخابات هیات فوتبال استان بوشهر به  فدراسیون فوتبال، در حاشیه 
این نکته اشاره کرده که ایجاد و راه اندازی سیستم کمک داور ویدیویی، 
یکی از الزامات فدراسیون فوتبال در فصل جدید لیگ برتر خواهد بود 
میزبان  نمیتوانند  باشند  نداشته   VAR سیستم  که  هایی  ورزشگاه  و 

مسابقات باشند.

اجرای طرح حذف هپاتیت C در شهر کرمان
استاندار کرمان از اجرای طرح حذف هپاتیت C در شهر کرمان از اسفند 

ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمدجواد فدائی در نشست 
برنامه ریزی حذف بیماری هپاتیت c در شهر کرمان با ارزشمند خواندن 
این طرح عنوان کرد: بسیار مهم است با اجرای روش های پیشگیرانه تا 
حد ممکن از بروز بیماری هایی که خسارت های زیادی به همراه دارند، 

جلوگیری کرد.  
وی با اشاره به همکاری بنگاه های اقتصادی در کمک به حدف هپاتیت 
امسال آغاز خواهد  از اسفند ماه  برنامه  این  بیان داشت:  C در کرمان 
شد و امیدواریم کار با سرعت پیش رود و شاهد گزارش های مثبت از 

روند کار باشیم.
و  قلبی  بیماری های  کاهش  بحث  تا  کرد  درخواست  کرمان  استاندار 
عروقی و سرطان هم از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 

در دستور کار قرار گیرد.

    نجات دو بانوی کرمانی 
گرفتار در کوه 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمان از نجات دو نفر از 
شهروندان   توسط آتش نشانان  خبر داد.

سازمان  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
ایمنی کرمان رضا  نشانی و خدمات  آتش 
دقیقه    ۱۳ و   ۸ ساعت  در  گفت  میرزایی 

و  امداد  مورد  یک  از  ماه  آذر   ۲۹ امروز 
نجات کوهستان   آگاه  شدیم.

که  شهروندان  از  نفر  دو  کرد:  بیان  وی 
مسجد  های  کوه  به  نوردی  کوه  قصد  به 
بودند  نموده  عزیمت  الزمان)عج(  صاحب 
به علت خارج شدن از مسیر اصلی و عدم 
آشنایی به کوه نوردی  قادر به ادامه مسیر 
گفت:صبح  ادامه  در  میرزایی  رضا  نبودند. 
امروز  دو نفر از شهروندان بعد از این که 

نمی  مسیر  ادامه  به  قادر  میشوند  متوجه 
باشند با اقدام درست و بجا با شماره ۱۲۵ 
سازمان آتش نشانی تماس گرفته و از آتش 

نشانان درخواست کمک نموده اند .
میرزایی در ادامه افزود:اکیپ امداد و نجات 
کمال  در  نشانی  آتش  سازمان  کوهستان 
دقت و تخصص اقدام به نجات این دو بانو 
نموده و در کمال سالمت آنها را به پایین 

منتقل می نمایند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
شهروندان  از  پایان  در  کرمان  ایمنی 
مسیر  از  پیمایی  کوه  طی  در  خواست 
اصلی خارج نشوند و و حتما به همراه یک 
و  نمایند   اقدام  نوردی  کوه  به  آشنا  نفر 
در صورت گمراه شدن  از مسیر با شماره 
ادامه  از  و  گرفته  تماس  امدادی  تلفنهای 

دادن مسیر خودداری نمایند.
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دالیل جهانی شدن شعر،فرهنگ و ادبیات فارسی؛ 

زمینه  در  شدن  جهانی  درباره 
فرهنگ  و  سیاست  و  اقتصاد 
بسیار سخن گفته اند و می گویند،ظاهر تحوالت 
و  کالسیک  توسعه  های  نظریه  بسط  از  حکایت 
مفهوم  شدن  فراگیر  و  جهان  سطح  در  مدرن 

در  دارد،اما  لوهان  مک  مارشال  جهانی  دهکده 
قلمرو سیاست و اقتصاد عملی تحوالت حاکی از 
رویکرد یک قطبی عالم غرب دارد،در بیست و پنج 
فکری  شکاف  شاهد  گذشته  از  بیش  اخیر  سال 
میان اسالم و ایران به عنوان نماینده فعال شرق 
در برابر غرب از یک سو و آمریکا و اروپا به عنوان 
ایم،البته  بوده  غرب  دنیای  مسلط  نمایندگان 
جهانی  مسلط  های  پارادایم  که  نگیریم  نادیده 
هنوز همان پارادایم های غربی است که با دکارت 
و کانت تثبیت و با هگل و مارکس به نهایت سلطه 
قدرت  به  ای-هایدگری  نیچه  انتقاد  با  و  رسید 
به  موسوم  دوران  یافت.در همین  بالمنازع دست 
جهانی شدن،پس از چهارصد سال پیش روندگی 
مانند  هایی  غرب،تئوری  جدید  تاریخ  بالمنازع 
شکاف  همین  از  هانتیگتون  های  تمدن  برخورد 
حکایت دارد،خطر فن آوری آن جا که قرار است 
به کشورهای شرقی مستقل تعلق پیدا کند عمده 
می شود،بر همین پایه،هانتیگتون از خطر مدرن 
شدن کشورهای شرقی و اسالمی و اتحاد تمدن 
اسالمی و تمدن کنفوسیوس در مواجهه با تمدن 
غرب سخن گفته است و سیاست عملی غربیان در 
تهاجم نظامی مستقیم و کشتار مسلمانان و مقابله 

و  فرهنگی  مقاومت  طریق  از  مسلمانان  مثل  به 
آن  غرب،مانند  منافع  نظامی  و  امنیتی  تهدید 
مراحل  در  و  آمریکا  در  سپتامبر  یازدهم  در  چه 
بعد در اروپا و آسیا مشاهده می شود حاصل این 
تفکر است.حقیقت آن است که جهانی شدن هر 
چند در ظاهر حکم بسط سیطره فرهنگ و تمدن 
غربی را داشته اما به جهت تناقضات درونی این 
تمدن با وجود گسترش فرهنگ انسانی و تأکید 
بر حقوق بشر و رویکرد مثبت انسان به طبیعت 
از ساحت دیگر  و دنیای مادی مانند شرق کهن 
آدمی،یعنی  حیات  متعالی  ساحت  تعبیری  به  و 
ساحت روح نسبتاً غفلت کرده است.اما اقلیتی از 
انتقادی  رویکرد  تمدن غربی در  متفکران همین 
تمنای  و  طلب  خود  روشنگری  عصر  فرهنگ  به 
این  اند،از  داشته  معنویت  و  روح  ساحت  احیای 
منظر اقلیتی از انسان های غربی به جهان رویکرد 
عرفانی،معنوی،دینی و هنری پیدا کرده اند،بعضی 
فیلسوفان پست مدرن تا آن جا پیش رفته اند که 
در چهره ی هنر معنوی نقش منجی را دیده اند.

ادبیات  در  مفهوم  یک  عنوان  به  شدن  جهانی 
متفاوت  تعاریف  اجتماعی،دارای  علوم  به  مربوط 
اهمیت و گستردگی  به دلیل  و  بوده  و متعددی 

با توجه به برداشت،تفسیر و  حوزه مفاهیم آن و 
تعبیرهای هر پژوهشگر از پدیده های اجتماعی و 
تأثیرات محیطی،تفاسیر و تعاریف مختلفی دارد.

اما به طور کلی در نظریاتی که چنین مفهومی را 
شدن  کنند،جهانی  می  مطرح  مختلف  انحای  به 
است  واحد  جهانی  جامعه  یک  سوی  به  حرکت 
که در آن قید و بندهایی که بر روابط اجتماعی و 
فرهنگی سایه افکنده از بین می رود و گویا عمدتاً 
سراسر  در  تمدن  و  فرهنگ  یک  و  جامعه  یک  
سیاره زمینی مستقر خواهد شد و به تعبیر دیگر 
جهان فشرده شکل می گیرد . جهانی شدن شعر 
در ایران تقریباً به یک صد سال پیش یعنی زمان 
باز  ۱۲۸۵ه.ش(  مشروطیت«)  »انقالب  پیروزی 
می گردد،قبل از این تاریخ،ادبیات و شعر فارسی 
در چهارچوب مرزهای کشورمان محصور بود ولی 
انقالب مشروطه دریچه تازه ای به روی شاعران 
درونی  و  بیرونی  سیمای  نظاره  به  تا  گشود  ما 
محتوای  مشروطه  آستانه  بنشینند،در  دنیا  شعر 
از  گرفت،بعد  خود  به  جهانی  فارسی،شکل  شعر 
اسفندیاری  علی  توسط  ایران  شعر  نیز  مشروطه 
یا  ظاهری  جهات  یوشیج  از  نیما  به  متخلص 
،فرم  ،تصویر  بیان،تخیل،عاطفه  و  محتوایی،زبان 

ویژه شعر  )به  اروپا  با شعر   ... و  بیرونی  و  درونی 
کرد. پیدا  جهانی  شکل  و  شد  منطبق  فرانسه( 

همان  فارسی،تقریباً  شعر  شدن  جهانی  دالیل 
دالیلی است که در جهانی شدن جامعه ما نقش 
داشته است،چرا که شعر معاصر حاصل تحوالت 
اجتماعی معاصر است و بین این دو،تأثیر و تأثر 
دو جانبه وجود دارد، برخی از دالیل جهانی شدن 

شعر معاصر عبارتند از :

۱-تأثیر انقالب مشروطه
و  داخلی  روشنفکران  های  ۲-مجاهدت 

خارجی،تحصیل کردگان،شاعران و نویسندگان
۳-تأثیر نوروز در جهانی شدن فرهنگ ایرانی 

۴-تبادل فرهنگی
۵-رواج بازار نقد و نظریه پردازی 

۶-انقالب نیما یوشیج 
۷-اشاعه فرهنگی

بحران در مدیریت بحران تمامی ندارد

از انقالب مشروطه تا مجاهدت روشنفکران داخلی

مهندس شهاب شهابی
گرفتن  قرار  واسطه  به  ایران  اساطیری  سرزمین 
کوههای  سیستم  خصوصاً  خاص  جغرافیایی  در 
گسل های  روی  بر  شدن  واقع  و  آلپ-هیمالیا 
بسیار  یا  و  پرخطر  مناطق  جمله  از  متعدد 
بویین  های  شود.زلزله  می  محسوب  پرخطر 

بروز  تا  کرمانشاه  و  زهرا،طبس،رودبار،منجیل،بم 
های  سیالب  سریع  شدن  جاری  مانند  حوادثی 
مخرب و برخی آتش سوزی ها و...همه با خود یک 
بالخیز  ایران  طبیعی  می گویند:جغرافیای  سخن 
است،بگذریم از این نکته که جغرافیای سیاسی و 
نظامی آن هم به طریقی دیگر طی قرون و اعصار 
به شیوه ای دیگر رنج ها و مصیبت های عظیمی بر 

ساکنین این فالت پیر تحمیل نموده است.
ساعت  شمسی   ۱۳۸۲ سال  دیماه  پنجم  جمعه 
پنج و بیست و شش دقیقه صبح یادآور سحرگاهی 
طی  تنها  که  بود  مردمی  برای  اندوهناک  و  تلخ 
چند ثانیه همه تاریخ و فرهنگ و بناهای باستانی 
و خانه باغ های خشتی و نخلستان های تازه آسوده 
شده از بار رطب مضافتی را بر روی تلی از خاک 
همراه با رنگ مرگ و نیستی یافتند. شهری که 
پس از گذشت سال ها هنوز آوارهای برجای مانده 
از آن لحظات دهشتناک را بر سر هر کوی و برزن 
مدیریت  مدیران  تدبیر  تا  است  نشسته  نظاره  به 
بحران کشور از آستینی بیرون بزند و جارویشان 
کند و به جایش سقفی امن و دلی قرص و قلبی 

سرشار از اعتماد به آن هدیه کند.

 اما جایگاه مدیریت بحران در 
کشور ما چیست و چگونه عمل 

کرده است؟
در این مقال کوتاه سخن فقط درباره بحران های 
ناشی از عوامل طبیعی است،در یک تعریف ساده 
به مجموعه تصمیمات و اقداماتی که برای مقابله 
یافتن  شدت  روند  تا  می گیرد  انجام  بحران  با 
و  درآورد  کنترل  تحت  و  داده  کاهش  را  بحران 
سپس آن را رفع نماید مدیریت بحران می گویند، 
این مجموعه اقدامات در سه زمان مختلف شامل 
قبل از وقوع بحران،حین وقوع و پس از آن صورت 

می پذیرند .
امداد  تجربه  اولین  ۱۳۰۲که  سال  از  چند  هر 
رسانی به مناطق سیل زده توسط ارتش و تشکیل 
مستقیم  ورود  و سپس  و خورشید  سازمان شیر 
با  مقابله  موضوع  به  دولت  هیأت  و  وزیر  نخست 

شده  شروع  سرزمین  این  در  غیرمترقبه  حوادث 
است اما تا سال۱۳۳۷ و تشکیل سازمان دفاع غیر 
پیشگیری  قانون  ۱۳۴۸که  سال  و  کشور  نظامی 
توسط مجلس شورای  با خطرات سیل  مبارزه  و 
ملی تصویب گردید و سال ۱۳۵۱که قانون اصالح 
مصوب  کشور  نظامی  غیر  دفاع  سازمان  قانون 
گردید معایب ذیل در امر مدیریت بحران پدیدار 
شد: اول نقص در ساختار و سازمان موجود،دوم 
مناسب در مراحل مختلف مدیریت  قوانین  نبود 
وظایف  و  ها  نقش  در  شفافیت  عدم  سوانح،سوم 
و مسئولیت ها،چهارم نبود یا کمبود آمادگی در 
پاسخگویی به سوانح و پنجم مشکالت هماهنگی 

مشارکت کنندگان در پاسخ به سوانح.

 به اعتقاد شما این معضالت تا 
چه حدی حل شده است؟

مطالعه  با  که  کنون  تا  اسالمی  انقالب  بدو  از   
و  ضعف  و  گذشته  رژیم  ناموفق  های  تجربه 

تجاربی  گذاردن  سر  پشت  با  و  آن  ناکارآمدی 
به  تا  طبیعی  شمار  بی  بالیای  و  همچون جنگ 
امروز که به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 
کشور و نیز لزوم به کارگیری مؤثر سازمان پدافند 
و  درد  شاهد  باید  هم  باز  ایم  رسیده  غیرعامل 
ارضی  بلیه های  امان  بی  از هجوم  نه  رنج مردم 
و سماعی بلکه از بحران در مدیریت بحران و یا 

و  امدادی  و  اجرایی  دستگاه های  هماهنگی  عدم 
یا نبود زیرساخت و عدم پیش بینی امکانات و ... 
باشیم و دلخوش به اینکه همانند سالیان گذشته 
مردم در هر منطقه ای خود بار گران مصیبت را 
بر دوش بکشند و احتماالً منتظر اقداماتی در حد 
رفع دفعی و سطحی حوادث باشند و مضطرب تا 

آینده چه پیش آید.

به مناسبت پنجم دی ماه سالروز پر پر شدن نگین کویر؛

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

دکتر ناتاشا دربان

به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان 
افشار  کریمی  احمد  کرمان، 
ضمن  تحقیقات،  دفتر  مدیر 
رسیدن  فرا  مناسبت  به  تبریک 
به  کرد:  بیان  پژوهش،  هفته 
این  پژوهش  هفته  مناسبت 
هفته  جشنواره  در  شرکت 
نیرو  وزارت  توسط  که  پژوهش 
شهر  نیرو  پژوهشگاه  محل  در 
تهران برگزار شد، شرکت نمود.

نیروی  توزیع  شرکت  افزود:  وی 
این  در  کرمان  جنوب  برق 
و  دستاوردها  ارائه  به  نمایشگاه 
و  تحقیقات  دفتر  های  توانمندی 
مدیریت  دفتر  اقدامات  همچنین 
مصرف و نتایج استارت آپ دانش 
استقبال  با  که  پرداخت  آموزي 
کنندگان  بازدید  سمت  از  خوبي 

رو به رو شد.
مدیر دفتر تحقیقات با اعالم اینکه 
در سال ۹۸ اقدامات ارزنده ای در 

انجام  تحقیقات  و  پژوهش  زمینه 
شده، تصریح کرد: در ۹ ماه سال 
به  اقدام  تحقیقات  دفتر  جاری، 
و  علم  پارک  با  نامه  تفاهم  انعقاد 
راستاي  در  کرمان  استان  فناوری 
به کارگیري پتانسیل بومي منطقه 
دانش  هاي  شرکت  توانمندي  و 
صنعت  نیازهاي  رفع  در  بنیان 
برق نموده است و در همین راستا 
هاي  شرکت  با  متعددي  جلسات 

دانش بنیان برگزار نموده است.
وی در ادامه افزود: شرکت با انعقاد 

دو  با  مادر  قرارداد  نامه  تفاهم 
باهنر و تحصیالت  دانشگاه شهید 
تکمیلی صنعتی، جهت حمایت از 
پروژه های دانشجویی، گام موثري 
دانشگاه  و  بین صنعت  ارتباط  در 

برداشته است.
در  کرد:  تاکید  افشار  کریمی 
پروژه   ۱۲ دفتر  این  حاضر  حال 
همچنین  و  دارد  اقدام  دست  در 
جاری  سال  در  نیز  پروژه  هشت 

خاتمه یافته است.
شرکت  غرفه  است  ذکر  شایان 

جنوب  برق  نیروی  توزیع 
دکتر  توجه  مورد  کرمان  استان 
گرفت  قرار  نیرو  وزیر  اردکانیان 
برق  عامل  مدیر  همچنین  و 
سایر  و  بزرگ  تهران  ای  منطقه 
مدیران عامل شرکت هاي توزیع 
توزیع  شرکت  غرفه  از  کشور 
نیروي برق جنوب استان کرمان 
با  نزدیک  از  و  نمودند  بازدید 
آشنا  شرکت  این  دستاوردهاي 

شدند.
هفته  غرفه  در  که  است  گفتنی 
در  منتخب  های  طرح  پژوهش، 
توسط  آموزی  دانش  استارتاپ 
که  شد  ارائه  طرح  خودمبتکران 
کاور  شامل  ها  طرح  این  عناوین 
برگ  از  پذیر  انعطاف  و  طبیعی 
 ( پشم خرما  کاشی  نخل،  درخت 
سیس  از  صوت  و  حرارتي(  عایق 
درخت خرما، شارژر هوشمند مي 

باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان 
مهندس فالح ضمن اعالم این خبر افزود از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۱۵۳۰ کیلومتر شبکه توزیع و 
تغذیه و خطوط انتقال اجرا گردیده که نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل تقریبا رشد دوبرابری در 
اجرای عملیات خطوط گاز داشته ایم و پیش بینی 
اجرای  به  جاری  سال  پایان  تا  انشااهلل  گردد  می 
بیش از ۲۰۰۰کیلومتر شبکه برسیم که این میزان 

لوله گذاری در سال از زمان تاسیس شرکت )سال 
۱۳۷۲( تا پایان سال ۱۳۹۷ یک رکورد بی نظیر 
رکورد  حداکثر  گذشته  سنوات  در  و  باشد  می 
به  الزم  است  بوده  ۱۴۰۰کیلومتر  شبکه  اجرای 
اجرای  بخش  در  شرکت  این  تعهد  است  توضیح 
شبکه تا پایان سال جاری ۱۵۰۰ کیلومتر بوده که 
جاری  سال  از  ۸ماه  تنها  گذشت  با  خوشبختانه 
شده  اجرایی  خصوص  این  در  تعهد  ۱۰۰درصد 
است. مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان افزود 
و  جی  ان  سی  ۷۸جایگاه   ، ۱۱۸۲روستا  تاکنون 
۷۹۵ صنعت جزء و عمده در استان از نعمت گاز 
طبیعی به بهره مند شده اند. و همچنین عملیات 
روستای   ۴۲۴ و  شهر   ۱۷ به  گازرسانی  اجرایی 
رود  امید می  که  دارد  قرار  اجرا  در دست  استان 
در تا پایان سال جاری تنها شهر باقیمانده استان 
ایشان  گیرد.  قرار  اجرا  دست  در  نیز  )جبالبارز( 
دلیل  به  استان  صنایع  به  گازرسانی  شد  یادرآور 
تاثیر بسزایی که درجهت رونق تولید، کسب و کار 
و به تبع آن اشتغال زایی در سطح جامعه میگزارد 

از الویت های مهم شرکت گاز استان می باشد که 
تاکنون جهت  جاری  ابتدای سال  از  اهلل  به حمد 
گازرسانی به صنایع ۱۱۴۱۸۰ متر مکعب بر ساعت 
ظرفیت ایجاد گردیده است که بر این مبنا %۱۶۳ 
با  تنها   ۹۸ سال  مصوب  بودجه  در  تکلیفی  تعهد 
گذشت ۶۷%زمان سال محقق گردیده است. شایان 
میلیون  میزان ۲۸  به  است ۷ماهه سال ۹۸  ذکر 
لیتر در مصرف سوخت مایع در سطح استان صرفه 
جویی شده است که در مقایسه با میزان ۴میلیون 
لیتر صرفه جویی طی کل سال گذشته شاهد رشد 
چشمگیری در این زمینه هستیم. امید ان است که 
با توسعه گازرسانی به سطح استان علی الخصوص 
در حوزه صنعتی گام های بلند دیگری در راستای 
صرفه جویی حداکثری در مصرف سوخت مایع در 
استان کرمان برداریم و با اتمام پروژه های مزبور 
گام موثری در جهت تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و نیز رونق اشتغال زایی در سطح استان 

کرمان برداشته شود.

پروژه  ویژه  نقش  و  اهمیت  امروزه 
بر  آبخوانداری  و  آبخیزداری  های 
هیچکس پوشیده نیست و در همین 
راستا به اذن مقام معظم رهبری از 

محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
در  خوبی  اعتبارات  سال ۱۳۹۸  در 

نظر گرفته شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
بارندگی  در  گفت:  کرمان  جنوب 
شهرستان  در  اخیر  روزهای  های 
پروژه  از  سازه   ۸۵۰ جنوبی  های 
 ۳۵ آبخوانداری  و  آبخیزداری  های 
بزرگی  نقش  که  شد  درصدآبگیری 
سفره  تغذیه  سیالب،  کنترل  در 
های زیر زمینی و نیز کنترل رسوب 

داشته است.
حمزه احمدی افزود: در هر بارندگی 
میانگین کنترل سیالب۲۵۰ میلیون 

متر مکعب است و با توجه به بررسی 
بارندگی  های صورت گرفته در پی 
میلیون  میزان ۱۲۰  این  اخیز  های 
حدود  همچنین  بوده،  مکعب  متر 
نفوذ  ۱۵ میلیون متر مکعب میزان 
آب سفره های زیر زمینی و حدود 
۳ میلیون متر مکعب کنترل رسوب 

صورت گرفته است.
پروژه  فواید  به  اشاره  ضمن  وی 
که  آبخوانداری  و  آبخیزداری  های 
اثرات  کاهش  موجب  نهایت  در 
داشت:  بیان  شوند  می  خشکسالی 
در جنوب کرمان ۳۶ هزار کیلومتر 
مربع مساحت حوزه آبخیز دارد که 

های  پروژه  حوزه   ۳۶ در  امسال 
حال  در  آبخوانداری  و  آبخیزداری 

اجرا است
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان در پایان تصریح کرد: 
برای رونق کشاورزی  منابع طبیعی 
منظور  همین  به  و  آب  ذخیره  و 
توسعه  صندوق  اعتبارات  محل  از 
رهبری  معظم  مقام  اذن  به  و  ملی 
ریال  میلیارد  بر ۵۹۰  بالغ  اعتباری 
در  ها  پروژه  این  ۱۳۹۸به  سال  در 
جنوب کرمان اختصاص یافته است.

عملکرد مطلوب و روبه رشد شرکت گاز استان کرمان در سال 1398حضور شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در جشنواره هفته پژوهش

دکتر احمدی:
آبگیری 850 سازه از پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری جنوب کرمان در بارندگی های اخیر
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شهر موجودی است زنده و فعال که با نبض 
تپش  در  مردم  روزمره  نیازهای  و  زندگی 
است.این موجود زنده و فعال باید متناسب 
به  گویی  پاسخ  خود،برای  عصر  شرایط  با 
نیازهای جدید به تجهیزات،اماکن و معابری 
تپش  این  با  زمان  شود.هم  مجهز  خاص 
است که شهر و فضاهای مختلف آن بستر 
های  فعالیت  انواع  برای  مناسبی  ظرف  و 
فردی یا گروهی شهروندان می شود.یکی از 
الزامات محل رفت و آمد شهروندان یا  این 
پیاده راه هاست،زیرا این مکان نزدیک ترین 
برقرار  با شخص  را  ارتباط  و صمیمی ترین 
با  را  خویش  تنهایی  بسیاری  و  کند  می 
گذارند،پس  می  اشتراک  به  معابر  این 
ها  راه  پیاده  کیفیت  و  زیبایی،استاندارد 
می تواند نقشی اساسی در رضایت و امنیت 
داشته  سالمندان  خاطر شهروندان خصوصا 
در  کرمان  شهرداری  منظر  این  از  و  باشد 
دوران جدید سعی بر توسعه کمی و کیفی 
سما  راه  پیاده  احداث  با  و  دارد  معابر  این 
به عنوان سومین پیاده راه احداث شده در 
دوران جدید مدیریت شهری جدیت خویش 
را نسبت به این مهم به اثبات رسانده است.

آیین افتتاح این معبر عصر روز دوشنبه دوم 
دی ماه با حضور محمد فرشاد رئیس 

و اعضای شورای شهر،  مهندس 
 ، کرمان  شهردار  زاده  عالم 
 ، شهرداری  مدیران  از  جمعی 
امور  کل  پورمدیر  موسی  زهرا 
اجتماعی استانداری و اصحاب 
حدفاصل  رضا)ع(  امام  بزرگراه  در  رسانه 
بولوار شهید عباسپور و خیابان مهدیه برگزار و 

رسماً به بهره برداری رسید .
گفتنی است:عملیات اجرایی پیاده راه سما از 
اردیبهشت ماه سال جاری با مساحت ۱۰ هزار 
متر مربع آغاز گردیدد و پس از گذشت بیش از 

هشت ماه به پایان رسید.
رئیس شورای اسالمی شهر از شهردار کرمان و 
همکاران شان به خصوص شهردار منطقه یک به 
دلیل اجرا و بهره برداری از پیاده  راه سما واقع در 
بزرگراه شمالی شهر کرمان در عصر روز دوشنبه 

تشکر کرد. 
بیان  فرشاد  محمد  روشنفکری  گزارش  به 
و  خوب  بسیار  کار  کرمان  داشت:شهرداری 
ارزشمندی انجام داده است و در این بخش شهر 
محور دوچرخه سواری،پیاده رو،مبلمان شهری و 
وسایل تندرستی قابل قبول و خوبی اجرا شده 
این  اهالی  همراهی  با  شهرداری  است.همچنین 
زیبایی  گل آرایی  منطقه 
انجام داده  این مسیر  در 
مسیر  این  چهره   و  است 

را زیبا کرده اند.
کرد:به  تصریح  فرشاد 
کرمان  شهردار  گفته ی 
این نوع پیاده راه در دیگر 
مناطق شهری کرمان نیز 

اجرا خواهد شد. 
طرف  گفت:از  کرمان  شهر  شورای  رئیس 
شورای شهر پیشنهاد می دهیم که  اجرای این 
پیاده راه ها در مناطقی مانند بافت قدیم شهر و 
نیز  بافت مرکزی شهر که موجب رونق تعامالت 
فرهنگی، اقتصادی و جذب گردشگر می شود نیز 

ادامه پیدا کند.
شمالی  ضلع  داد:در  پیشنهاد  همچنین  فرشاد 
امام رضا ،جاهایی که معارضاتی  همین بزرگراه 
ساخته  ندارد،پارک  قوی  فشار  برق  دکل  مانند 
شود تا هم تاریکی این محدوده برطرف شود و 
هم مسافران و هم اهالی بتوانند به نحو مطلوب 

از آن استفاده کنند.
اعضای  همه   طرف  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  و دیگر همکاران وی  از شهردار  شورای شهر 
پیاده راه  این  اجرای  دست اندرکاران  تمامی  نیز 

تشکر و قدردانی می کنم.
این  حاشیه  در  نیز  عالم زاده  سیدمهران 
داشت:امسال  بیان  سخنانی  طی  مراسم 
برنامه نوبهار ۲ را داریم که طی آن، پروژه 
پل  همچنین  و  شده  اجرا  مختلفی  های 
ساختمان  و  فجر  دهه  ایام  در  بادپا  شهید 
شهرداری کرمان تا پایان دی ماه افتتاح می 

شود.
عالم زاده تصریح کرد: بیش از ۱۵ پارک و 
پروژه عمرانی تا پایان سال در شهر کرمان 
افتتاح و به ازای هر هفته یک پروژه تحویل 

خواهد شد.
پروژه   ۱۰ حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرهنگی  معاونت  حوزه  در  هنری  فرهنگی 
جشنواره  آنها  از  یکی  و  شود  می  پیگیری 
زمستانه است، بیان کرد: همه این اقدامات 
در راستای برنامه ها و اولویت های شهرداری 

تحویل  و  طراحی  هم  کنار  در  که  شوراست  و 
مردم می شود.

کرمان  شهرداری  و  شورا  گفت:  کرمان  شهردار 
نقاط قوت  از  و یکی  اند  کار کرده  در کنار هم 
این دوره شهرداری کرمان این است که شورای 
همدل،متخصص و دلسوز در کنار شهرداری قرار 
دارد که نظارت و سیاست گذاری الزم را دارند 
می  حمایت  شهرداری  از  موضوعات  همه  در  و 

کنند.
وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در سال های 
آینده برنامه های بهتری برای کرمان رقم بزنیم، 
سال  را  شهرداری  فعالیت  نخست  سال  افزود: 
حوزه  در  ثباتی  بی  زیرا  گرفتیم  نظر  در  ثبات 
سال  دوم  سال  و  داشت  وجود  اداری  و  مالی 

برنامه ریزی بود.
عالم زاده ادامه داد: قطعا سال های سوم و چهارم 
شهری  بزرگ  های  پروژه  برای  ریزی  برنامه 

خواهیم داشت و سال آینده آغاز پروژه 
هایی است که دو سال است برنامه ریزی  شده 
و تا پایان عمر این دوره شورا،آنها را بدون بدهی 
بابت  این  از  تا  داد  بعد خواهیم  تحویل شهردار 
دغدغه ای برای شهردار بعد وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به بهره برداری از پیاده راه "سما" در 
منطقه یک شهری کرمان عنوان کرد: این پروژه 
در ۱۰ هزار متر و با بیش از یک و نیم میلیارد 

تومان اعتبار احداث شده است.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه در منطقه چهار 
شهری نیز پیاده راه و مسیر دوچرخه سواری در 
سال  در  و  شده  تعریف  ۲۲بهمن  بولوار  حاشیه 
کرد:  بیان  رسید،  برداری خواهد  بهره  به  آینده 
فضاهایی  محور  پیاده  های  پروژه  و  راه  پیاده 
هستند که می تواند موجب تعامالت اجتماعی، 
سالمت  باالرفتن  و  شهروندان  شادی  و  نشاط 
بابت اهمیت مضاعفی  این  از  شهروندان شده و 

دارد که امیدواریم در دو سال آینده پروژه های 
متفاوتی را در حوزه شهری کرمان در این زمینه 

رقم بزنیم.
از حضور  تشکر  پایان ضمن  در  کرمان  شهردار 
شهر  مدیران  از  تن  ،چند  شهر  شورای  اعضای 
شهرداری  مدیران  از  جمعی  و  کرمان  استان  و 
،از خانواده شهید  این مراسم  اهالی محله در  و 
حمید رضا نقی زاده که باحضور در این مراسم 
و افتتاح این پروژه ،پیاده راه سالمت را به مردم 

هدیه کردند ،تشکر و قدردانی کرد.
راه  پیاده  از  برداری  بهره  آیین  گفتنی است در 
اهالی  توسط  شهری  یک  منطقه  در  واقع  سما 
زاده  عالم  مهران  سید  به  تقدیری  ،لوح  منطقه 
شهردار کرمان و رضا خیاط زاده شهردار منطقه 

یک به جهت اجرای این پروژه اهدا شد.

با تالش و تدبیر مهندس عالم زاده؛

پیـاده راه سمـا در دومین روز زمستـان افتتـاح گردید

چون شنید آوای ساز ارغنون
گفت صدقنا الیه راجعون

دوست ارجمند جناب آقای ماشااهلل سعیدی و اخوان معزز
پدر  سوگ  در  زمستان  فصل  اوایل  در  شدیم  خبر  با  تأثر   و  تأسف  کمال  با 
بزرگوارتان مرحوم گرگعلی سعیدی نشسته اید،هر چند وداع با پدر این دژ محکم 
و استوار زندگی فرزندان سخت است اما همه ما در برابر تقدیر و مشیت پروردگار 
مطیعیم،بدینوسیله ضمن عرض تسلیت و تعزیت محضر شما و خانواده گرامی از 

خالق غفار برای آن پدر آمرزیده غفران واسعه الهی مسألت داریم.
نادر، مسعود و احسان احمدی


