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سالح های شکاری باید غالف شود
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ورود استان 
کرمان به 

توسعه تعامالت 
خارجی

آینده ای سرشار از 
سالمت بهداشت و 
محیط زیست برای 

مردم کرمان

لزوم تمرکز بیشتر اداره کل بازرسی استان بر کار 
پیمانکاران حوزه راه

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری 
جمهوری  اساسی  قانون   ۱۷۴ اصل  اجرای  و 
اسالمی ایران سازمانی به نام سازمان بازرسی 
کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شد که 
صحیح  امور،اجرای  جریان  حسن  بر  نظارت 
ها،  طرح  و  ها  برنامه  صحیح  اجرای  قوانین، 
عملکرد  ضعف،بررسی  و  قوت  نقاط  بیان 
مسؤالن از نظر نحوه صحیح مدیریت، استفاده 
فن  از  گیری  بهره  با  تحول  ایجاد  منابع،  از 
آوری های نوین و نیز نظارت بر صحت عمل و 
عملکرد شخص مدیر و توجه به داشتن حسن 
شهرت وی از جمله وظایف این سازمان می 
صیانت  گفت  توان  می  کلی  طور  به  و  باشد 

از بیت المال رسالت اصلی این نهاد است،ادارات کل بازرسی نماینده مستقیم این 
ذاتی  وظایف  آنها همان  اهداف  و  وظایف  و  باشند  ها می  استان  مراکز  در  سازمان 
سازمان است،اما متأسفانه طی دو دهه اخیر دست اندازی و سوءاستفاده از بیت المال 
روز به روز بیشتر شده و به نوعی قبح آن در حال از بین رفتن است،یکی از مواردی 
که بیشترین اتالف بیت المال و سوءاستفاده مالی در آن صورت می پذیرد و به نوعی 
بزرگ علی  پروژه های  پیمانکاری  را ماست مالی می کنند  ناظر مسأله  و  پیمانکار 
الخصوص در حوزه راه است که بارها و بارها من و همکارانم این تخلف بزرگ و آشکار 
را فریاد کرده ایم اما بنده شخصاً تغییر و تحول ملموسی احساس نکرده ام و هر آن 
چه که به وضوح می توان دید خسارات میلیاردی به زیر ساخت ها و به تبع آن وارد 
شدن ضرر و زیان به مردم است،گاهی کشف تخلف و اثبات آن نیاز به صرف وقت و 
بررسی های فنی و تخصصی دارد اما در این مورد خاص که هدف این مطلب است هر 
شخص عامی نیز می تواند به وضوح تشخیص دهد که چگونه زیر ساخت ها و آسفالت 
انجام گرفته در ظرف چندین ماه و با آمدن اولین باران همانند خانه بازی کودکان 
از هم می پاشد،لذا با نگاهی سطحی به وضع مالی برخی پیمانکاران حوزه راه قبل و 
بعد از فعالیت در این بخش به نیکی می توان دریافت که جز مصادره منابع به نفع 
خود و تبانی ناظر و پیمانکار هیچ گزینه دیگری به ذهن نمی رسد،در پایان نظر به 
گالیه های بی  شمار مردم و تقویت ظن بی اعتمادی آنها نسبت به نهادهای نظارتی 
از مدیر کل محترم بازرسی استان کرمان جناب آقای آبیار درخواست داریم تا شخصاً 
از پروژه های راهسازی استان خصوصاً حوزه جنوب بازدید و دستورات مقتضی برای 
بررسی و برخورد با متخلفان صادر گردد.خاطر نشان می شود همه پیمانکاران مشمول 
این گالیه نمی شوند و برخی از آنها در اوج پاک دستی و صداقت فعالیت می کنند. 
                            احسان احمدی

علی مطهری خطاب به شورای نگهبان:

بعید می دانم کسی از اعضای شما 
دلسوزتر از من برای نظام باشد

در سـال اول تولیـد، 
رکوردی بی سـابقه ثبـت 

کردیـم

2

بررسی نتایج کاهش نرخ محصوالت کشاورزی و زیان به اقتصاد کشاورزان؛

ایجاد مشاغل کاذب، نا امنی و رشد قاچاق

بــدرود یـــار همیشـگی
به مناسبت درگذشت دکتر باال زاده عضو برجسته تحریریه روشنفکری ؛

3

دکتر یعقوب حاتمی مدیر مجتمع فوالد بافت:

نظر  در  کرمان  معاونت خدمات شهری شهرداری 
آبیاری   نیاز سیستم  مورد  لوارم  دارد جهت خرید 
لیست  )طبق  خام   آب  شبکه  توسعه  و  پارک ها 
برگزاری  طریق  از  مناقصه(  اسناد  در  پیوست 
تقریبی   اولیه  برآورد  مبلغ  با  عمومی  مناقصه 
۷۴/5۱9/999/300  ریال با پرداخت مبلغ معامله 

اسناد  در  شده  ذکر  )بشرح  پروانه   و  زمین  درصد   30 و  نقد  درصد   ۷0 بصورت 
مناقصه ( اقدام نماید. لذا از کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی واجد 
شرایط در اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید برای خرید اسناد از تاریخ 98/۱0/30  
لغایت 98/۱۱/۱5  و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 98/۱۱/20 به مدیریت امور 
قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان-میدان شورا-ساختمان جدید شهرداری 
عنوان  به  را  ریال   3/۷50/000/000 مبلغ   باید  کنندگان  شرکت  نمایند.  مراجعه 
ضمانت شرکت در مناقصه  به یکی از صورت های ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد 
واریزی به همراه سایر مدارک تحویل نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ 98/۱۱/2۱ 
انجام می شود و در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نشود ضمانت نامه 
ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی بر عهده  

برنده مناقصه مي باشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

آگهي مناقصه عمومی

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

بیست  ،پروژه  کرمان  شهر  فاضالب  پروژه 
دو  صرف  از  پس  سرانجام  که  ای  ساله 
بخش  گذار  سرمایه  برای جذب  زمان  سال 
خصوصی  ،ظرف مدت 5 سال به پایان می 

رسد .
و  مدیره  هیئت  رئیس  طاهری  محمد 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 

کرمان در این زمینه با اشاره به این مطلب 
از سال ۷۶ آغاز  که  پروژه فاضالب کرمان 
شده و در مجموع 25 تا 30 درصد پیشرفت 
داشته است، تاکید کرد: این پروژه با منابع 
به  و  است  شده  دنبال  محدود  بسیار  مالی 
پیشرفت  درصد  یک  سال  هر  متوسط  طور 
داشته و طبیعی است با تداوم این روند، این 
پروژه تا ۴0 سال آینده هم تکمیل نمی شد.

وی افزود: در پایان سال 9۷ به منظور ایجاد 
کرمان،  شهر  فاضالب  تاسیسات  باقیمانده 
ایرانیان  بوتیای  فوالد  شرکت  با  قراداری 
این شرکت  در راستای مسئولیت اجتماعی 
بقای  برای  فاضالب  پساب  از  استفاده  و 
ایجاد  استان  این  در  است  قرار  صنایعی که 

شود، منعقد شد.
را  طرح  این  گذاری  سرمایه  مبلغ  طاهری 
۱۴00 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: در 
این پروژه ۱۴50 کیلومتر شبکه جمع آوری 

 ، انشعاب فاضالب  فاضالب، ۱35000 فقره 
۱2 کیلومتر خط انتقال و 90000 مترمکعب 
سال   5 حداکثر  طی  فاضالب  خانه  تصفیه 

ایجاد می شود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان در ادامه 
شهر  محیطی  زیست  مشکالت  حل  گفت: 
کرمان یکی از اهداف اجرای پروژه فاضالب 
،اجرای  آن  کنار  در  و  است  کرمان  شهر 
اجرای این پروژه از مهمترین شاخصه های 
زندگی شهری به شمار می رود و بازچرخانی 
آب برای تحقق توسعه صنعتی نیز با اجرای 
اجرای  همچنین  شود  می  عملی  مهم  این 
این پروژه نقش بسزایی در اشتغالزایی دارد 
به گونه ای که برای بیش از 20 هزار نفر به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغل ایجاد 

شده است.
طاهری با بیان این مطلب که سرعت پروژه 
های  پروژه  سایر  نسبت  به  کرمان  فاضالب 

خدماتی پائین است، گفت: مردم و مسئوالن 
باید برای اجرای سریع تر این پروژه همکاری 

الزم را داشته باشند.

آینده ای سرشار از سالمت بهداشت و محیط زیست برای مردم کرمان

و  آب  شرکت  عظیم  های  پروژه  از  یکی   
فاضالب که در شهر سیرجان در حال اجرا 
می باشد پروژه اجرای شبکه و تصفیه خانه 

فاضالب این شهر می باشد .
و  مدیره  هیئت  رئیس  طاهری  محمد 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کرمان طی گفتگویی در این زمینه گفت: با 
توجه به این  که ۷0 تا 85 درصد منابع آب 
شرب شهرستان سیرجان به فاضالب تبدیل 
و به وسیله چاه هاي جذبي به سفره هاي آب 
زیرسطحي تزریق مي گردد و عمال از چرخه 
فاضالب  تجدید  مي شود،  خارج  مصرف 
مناسبي  راهکار  مي تواند  شده  استفاده 
باشد  نیاز  مورد  آب  از  بخشي  تامین  براي 
اجرای طرح  از  بازچرخانی پساب حاصل  و 

اقتصادی حوزه  فاضالب در توسعه صنعتی 
شهرستان نیز نقشی اساسی دارد. 

پروژه  اجراي  مهم تر  همه  از  افزود:  وی 
فاضالب و پساب حاصل از تصفیه فاضالب 
کمک  آب  محدود  منابع  به حفظ  مي تواند 
سطح  آمدن  باال  از  ممانعت  کند.  موثري 
آلودگي  از  جلوگیری  و  زیرزمیني  آب هاي 
آب هاي زیرزمیني و منابع آب شرب، و در 
نهایت تحقق اصل 50 قانون اساسي مبني 
بر حفاظت از محیط زیست از دستاوردهاي 

عظیم این طرح  مي باشند.
راستا  همین  در  گفت:  ادامه  در  طاهری 
تصفیه  و  آوری  جمع  شبکه  اجرای  پروژه 
خانه فاضالب شهر سیرجان در سال ۱395 
با سرمایه گذاری 385 میلیارد تومان ، اجرا 

سیرجان  شهر  فاضالب  جمع آوري  شبکه 
سرمایه  مشارکت  با  تصفیه خانه  ساخت  و 
زمین  یاور  آبرسان  کیمیا  شرکت  گذاری 

آغاز شده است .
قرارداد منعقد شده مابین  افزود: طبق  وی 
فاضالب  و  آب  شرکت  و  کاریز  شرکت 
استان کرمان، اجراي شبکه فاضالب شهري 
سیرجان به متراژ 388 کیلومتر در فاز اول و 
در مجموع ۶۴۷ کیلومتر در تمام معابر شهر 
با  و همچنین احداث تصفیه خانه فاضالب 
ثانیه در دستور  بر  لیتر  دبي خروجي ۶00 

کار این شرکت قرار گرفته است .
در  کرمان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
شهر  فاضالب  پروژه  زایی  اشتغال  زمینه 
سیرجان گفت: در حال حاضر شهر سیرجان 

به کارگاهی تبدیل شده و در گوشه و کنار 
شهر افراد مشغول به کار می باشند به گونه 
در  فاضالب  پروژه  احداث  دوره  در  که  ای 
اشتغال  نفر   ۷500 از  بیش  سیرجان،برای 
به  نفر  تعداد2۱50  این  از  که  شده  زایی 
صورت مستقیم و 53۷5 نفر به صورت غیر 

مستقیم مشغول به کار می شوند.
پروژه  اجرای  پیشرفت  ادامه  در  طاهری 
فاضالب در سیرجان را رضایت بخش عنوان 
 ۴0 از  بیش  حاضر  حال  در  افزود:  و  کرد 
درصد شبکه فاضالب در این شهر اجرا شده 
سال  ماه  خرداد  تا  شود  می  بینی  پیش  و 

آینده فاز اول آن به بهره برداری برسد

ارمغان جاودان برای مردم سیرجان؛ 
رشد ۴0 درصدی اجرای پروژه فاضالب در شهر سیرجان

طاهری مدیر عامل آبفا استان:

شناسه آگهی : ۷۴۵۳۴۹     شناسه چاپ :   ۷۹۴۳۲1

    پروفسور فدایی:

با اجرای پروژه فاضالب کرمان رقم می خورد ؛

طاهری مدیر عامل آبفا استان:
با اجرای پروژه فاضالب 

کرمان رقم می خورد ؛
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شماره ۷۵         دوشنبه ۷ بهمن 21۳۹۸

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

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به مراجعه حضوری خود 
پرونده  بررسی  برای  نگهبان  شورای  به 
رد صالحیتش در انتخابات آینده،  گفت: 
مواردی که در پرونده اینجانب آمده هیچ 
نظام  به  التزام عملی   کدام مصداق عدم 
جمهوری اسالمی نیست و بعید می دانم 
از  دلسوزتر  شورا  آن  اعضای  از  کسی 

من برای نظام و انقالب اسالمی و مقام 
رهبری باشد.

در  مطهری  علی  جماران،   گزارش  به 
نامه ای به شورای نگهبان نوشت:

»بسم ا... الرحمن الرحیم
»دایه دلسوزتر از مادر نباشید«

شورای محترم نگهبان

سالم، به درخواست آن شورا روز جمعه 
و  آمدم  آن شورا  به محل  بهمن  چهارم 
به حضور یکی از حقوقدان های آن شورا 
روش  درباره  کلی  بحث  از  بعد  رسیدم. 
را  مورد  سه  ایشان  بررسی صالحیت ها، 
عملی  التزام  عدم  برای  نمونه  عنوان  به 
اینجانب به نظام جمهوری اسالمی ذکر 
مثاًل گفت  نبود.  وارد  کرد که هیچ کدام 

شما در نطق خود گفته اید »نهم دی اگر 
یوم  دیگر  شود،  تفرقه  موجب  باشد  بنا 
است«.  الشیطان  یوم  بلکه  نیست  اهلل 
را  همین  هم  اآلن  است،  درست  گفتم 
جمله  همان  باید  شما  گفت  می گویم. 
را  بگویید. گفتم من جمله خودم  را  آقا 
گفته ام، جمله ایشان هم به جای خود. و 
البته از اینکه چنین نگاهی در یک عضو 
شورای نگهبان وجود دارد متأسف شدم.

با مقام  نباید  را  به طور کلی مقام عمل 
نظر مخلوط کرد. ممکن است کسی در 
موضوعی نظری غیر از نظر رسمی کشور 
داشته باشد و بیان هم بکند اما در عمل 
به خاطر مصلحت اسالم و انقالب و نظام 
و  اظهارنظر  باب  باشد.  رسمی  نظر  تابع 
آزادی بیان نباید بسته شود. التزام عملی 
به نظام شامل اظهارنظرها نمی شود. عدم 

التزام عملی زمانی است که کسی ضمن 
بیان نظر مخالف خود دست به اقدامات 
کند،  درست  آشوب  مثاًل  بزند،  عملی 
دست به تخریب اموال عمومی بزند و یا 
انقالب  رهبر  دهد.  انجام  مسلحانه  اقدام 
بار گفته اند ممکن است کسی  نیز چند 
نظری مخالف نظر من داشته باشد، باید 

آزاد باشد که حرفش را بزند.
به هرحال مواردی که در پرونده اینجانب 
عدم  مصداق  هیچ  کدام  است  آمده 
اسالمی  جمهوری  نظام  به  عملی  التزام 
مادر شد.  از  دلسوزتر  دایه  نباید  نیست. 
شورا  آن  اعضای  از  کسی  می دانم  بعید 
انقالب  و  نظام  برای  من  از  دلسوزتر 

اسالمی و مقام رهبری باشد.
والسالم

علی مطهری

در  اساسی  نقشی  که  عمان  پادشاه  قابوس  سلطان  ۱-فوت 
میانجی گری بین ایران و غرب داشت

هواپیمای  شدن  ساقط  به  خارجی  و  داخلی  اعتراضات  2-ادامه 
سطح  در  اعتراضی  های  تجمع  و  سپاه  پدافند  توسط  اوکراینی 

دانشگاه ها و شهرها،عزاداری خانواده ها و تشییع کشته شدگان
3-وقوع سیل در جنوب شرق و وارد شدن خسارات فراوان به مردم 

هرمزگان،جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان
۴-اعالم تأیید صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی 
این  به  اعتراضات وسیع  و  اصالح طلبان  رد صالحیت گسترده  و 

تصمیم شورای نگهبان
فیلمبرداری  دلیل  به  انگلیس  سفیر  ساعت  چند  5-بازداشت 
برخی  تهران،حمله  امیرکبیر  دانشگاه  مقابل  اعتراضی  تجمع  از 

شخصیت های تندرو به ایشان و خروج سفیر از کشور
از  ایران  بزرگ شطرنج  استاد  الشریعه  ۶-کناره گیری سارا خادم 

تیم ملی
۷-انصراف گسترده هنرمندان از شرکت در جشنواره فجر

قهرمانی  لیگ  مقدماتی  مسابقات  میزبانی  از  ایران  8-محرومیت 
در  ها  بازی  برگزاری  و  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سوی  از  آسیا 

کشور ثالث و رایزنی ایران برای گرفتن این حق
9-اظهارات جنجالی احمد حمزه نماینده کهنوج از تریبون مجلس 
بمب  و ساخت  ترامپ  برای سر  میلیون دالر  تعیین سه  پیرامون 

اتمی
با  ارتباط  نیرو در  اردکانیان وزیر  از گفته های  برداشت  ۱0-سوء 

صرفه جویی در مصرف گاز با حذف کولرهای گازی
قرنطینه کردن چند  و  ویروس کشنده کرونا در چین  ۱۱-شیوع 

ایالت این کشور

علی مطهری خطاب به شورای نگهبان:اخبار گوناگون

بعید می دانم کسی از اعضای شما دلسوزتر از من برای نظام باشد

کرمان  استان  گفت:  کرمان  استاندار 
تعامالت  توسعه  مباحث  به  خوبی  به 
خارجی وارد شده و از پیشنهاداتی که به 
توسعه ارتباطات خارجی استان از جمله 
شود،  منجر  سرمایه گذاری  و  صادرات 

استقبال می کند.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
 5 روز  فدائی  محمدجواد  دکتر  کرمان، 
دی ماه در جلسه معارفه رئیس نمایندگی 
با  کرمان  استان  در  خارجه  امور  وزارت 
وزیر  مالی  اداری  معاون  مشاور  حضور 

نمایندگی های  مسئول  و  خارجه  امور 
وزارت خارجه در داخل کشور به مباحث 
توسعه  تعامالت خارجی استان پرداخت 
به  که  پیشنهادی  هر  از  کرد:  عنوان  و 
توسعه ارتباطات خارجی استان از جمله 
شود،  منجر  سرمایه گذاری  و  صادرات 

استقبال می کنیم.
از  نفر  چندین  سفر  به  همچنین  وی 
کشورهای  و  اسالمی  جمهوری  سفرای 
ماه های  طی  کرمان  استان  به  مختلف 
جلسات  گفت:  و  داشت  اشاره  گذشته 
ایران  مشترک  اتاق های  با  نیز  متعددی 
غیره  و  افغانستان  عراق،  روسیه،  با 
و  تبادالت  گسترش  به  که  داشته ایم 

فعالیت ها کمک می کند.
اقتصادی  دیپلماسی  مبحث  به  فدائی 
کرمان  استان  افزود:  و  کرد  اشاره 
کاالهای  صادرات،  زمینه های  در  هم 
لحاظ  به  هم  و  دارد  مالحظه ای  قابل 
جمله  از  خارجی  سرمایه گذاری های 
را  الزم  جذابیت  معادن  و  صنایع  حوزه 

دارد.
و  همکاری  داد:  ادامه  کرمان  استاندار 
خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  با  تعامل 
تاکید  مورد  برنامه های  جزو  استان  در 
ظرفیتی  به  توجه  با  و  است  استان 
انتظار  دارد،  وجود  استان  در  که  هم 
صورت  به  نیز  نمایندگی  دفتر  می رود 
جدی در حوزه های مختلف وارد شود و 

پیشنهادات خود را ارائه دهند.
برای  باالیی  انگیزه  اینکه  بیان  با  فدائی 
خارجه  وزارت  حوزه  در  قوی  ارتباط 
اشتغال  کرد:  تصریح  دارد،  وجود 
در  که  است  مباحثی  از جمله  فرامرزی 
کاالهای  واردات  تا  داریم  پیگیری  حال 
تولیدکننده های  طریق  از  نیز  را  الزم 

ایرانی انجام دهیم.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مشاور  رحیمی گرجی  محمد  کرمان 
خارجه  امور  وزیر  مالی  اداری  معاون 
نیز در این جلسه با معرفی رسمی خانم 
نمایندگی  مسئول  عنوان  به  عباسی 

بیان  کرمان  استان  در  خارجه  وزارت 
دفتر   28 حاضر  حال  در  داشت: 
آزاد  مناطق  و  استان ها  در  نمایندگی 

تجاری کشور راه اندازی شده است.
وی افزود: خانم عباسی از دیپلمات های 
در  که  هستند  کشور  باتجربه 
سابقه  نیز  کشور  خارج  نمایندگی های 
رحیمی گرجی  دارند.  فعالیت  و  حضور 
خارجه  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  به 
دفاتر  وظایف  گفت:  و  پرداخت 
نمایندگی ها گسترده تر شده و شناسایی 
اقتصادی،  توانمندی های  معرفی  و 
ظرفیت های گردشگری را به عهده دارند.

بیشتر  چه  هر  تعامل  و  همکاری  وی 
استانداری و سایر دستگاه های اجرایی را 
با نمایندگی های وزارت خارجه استان ها 
برگزاری  کرد:  بیان  و  شد  خواستار 
خارجی  روابط  شورای  استانی  جلسات 
جهت تبادل نظرات در حوزه های مرتبط 

موثر واقع خواهد شد.

پروفسور فدایی:

ورود استان کرمان به توسعه تعامالت خارجی

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
با  همزمان  گفت:  کرمان  استان  جنوب 
فجر،  فیلم  جشنواره  هشتمین  و  سی 
سومین دوره از این جشنواره در جنوب 

کرمان برگزار می شود.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان، 

این  در  اظهارداشت:  اسحاقی  حسین 
فیلم های  از  تعدادی  جشنواره،  از  دوره 
سینمایی حاضر در جشنواره فیلم فجر 
سال جاری، در زمان ایام اهلل دهه فجر در 
محل سینما شهید مداحی پور جیرفت 

اکران می شوند.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی الزم جهت 

و  دانشجویان  دانش آموزان،  حضور 
فیلم  تماشای  جهت  سینما  عالقمندان 
ها انجام می شود، تصریح کرد: عناوین 
به  به زودی  اکران شده  برنامه  و  فیلم ها 

اطالع  رسانی می شود.

حسین اسحاقی:
سومین دوره جشنواره فیلم فجر در جنوب کرمان برگزار می شود

عنبرآباد  فرماندار  رئیسی  محمود 
شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در 

کرمان  مرکز  صداوسیما  گفت:تالش 
بحث شبکه های  در  مناطق محروم  در 

دیجیتال قابل تقدیر است.
اعتبارات  بحث  در  گفت:ماهم  وی 
سایر  که  کرد  شهرستان کمک خواهیم 
پوشش  تحت  جمعیت  کم  روستاهای 

شبکه های دیجیتال قرار بگیرند.
مردم  پرشور  حضور  اهمیت  به  رئیسی 
گفت:از  کرد  اشاره  مجلس  انتخابات  در 
از  کسی  علیه  یا  له  دولتی  امکانات 
ساعات  ودر  نشود  استفاده  کاندیدها 
دولت  کارمندان  مدیران  حضور  اداری 

همراه با کاندیدها ممنوع است .
ماده  اساس  عنبرابادگفت:بر  فرماندار 
مکلف  اجرایی  دستگاهای  ۱۱همه 
باستاد  انتخابات  بحث  در  هستند 
داشته  همکاری  شهرستان  انتخابات 
باشند  تا بتوانیم انتخابات پرشور بانشاط 

داشته باشیم.
در  مردم  مشارکت  بحث  در  گفت:  وی 
نباشیم،  تفاوت  بی  انتخابات،  ی  صحنه 
چراکه حضور حداکثری مردم بر اساس 
منویات مقام معظم رهبری مدنظر است 
که همگان باید در این راستا تالش کنند

جمعه  امام  خجسته  االسالم  حجت 
گفت:مومنان  جلسه  این  در  مردهک 
آنها  به  وقتی  که  هستند  کسانی  واقعی 

توانایی می دهیم دنبال نماز می روند.
در  مدیران  کاری  خجسته گفت:رویکرد 
و  دینی  مسائل  در  باید  اسالمی  جامعه 

فرهنگی باشد.
که  صداوسیما  های  گفت:سایت  وی 
های  موشک  درحقیقت  شد  افتتاح 

فرهنگی بر قلب دشمنان بود

فرماندار عنبرآباد:
تالش صدا و سیما در مناطق محروم قابل تقدیر است

فرهنگی  فعالیتهای  هماهنگی  جلسه 
فجر  دهه   ، فاطمیه  ایام  گرامیداشت 
و  سلیمانی  سردار  شهادت  اربعین  و 
 98 بهمن   5 روز  ظهر  همرزمانش  
علوم  دانشجویی  فرهنگی  معاونت  در 

پزشکی جیرفت برگزار شد.
ساالری  حمید  جلسه  این  ابتدای  در 
معاون فرهنگی دانشجویی ضمن تسلیت 

سپهبد  سردار  شهادت  و  فاطمیه  ایام 
هماهنگی  و  تالش  بر  سلیمانی  قاسم 
دانشجویی ستاد دهه فجر  اعضای گروه 
انقالب اسالمی و تکیه هر چه بیشتر بر 

قابلیت های دانشجویی تاکید کرد.
در ادامه دبیران کانونهای فرهنگی و بسیج 
دانشجویی به بیان نظرات و پیشنهادات 
برگزار  باشکوهتر  هرچه  جهت  در  خود 

، دهه فجر و  ایام فاطمیه  کردن مراسم 
شهدای مقاومت پرداختند.

این  با  متناسب  های  برنامه  برگزاری 
مناسبت ها در سطح دانشگاه ، مسابقات 
حضور  به  دعوت  و  فرهنگی  ورزشی، 
 22 راهپیمایی  در  دانشجویان  گسترده 

بهمن از جمله مصوبات این جلسه بود.

به مناسبت دهه فجر توسط معاونت دانشجویی؛
کمیته برنامه ریزی ایام فاطمیه ، دهه فجر و شهدای مقاومت در دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت برگزار شد

اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  مسئول 
های  رویکرد  راستای  در  گفت:  کرمان 
در  وقف  حسنه  سنت  تبلیغ  در  فرهنگی 
مسئوالن  از  متشکل  کارگروهی  جامعه، 
در  مذهبی  و  فرهنگی  نهادهای  و  ادارات 

کرمان راه اندازی می شود.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
روح  کرمان،  استان  خیریه  وامور  اوقاف 
عمومی  روابط  مسئول  نژاد،  رستمی  اله 
یکی  کرد:  اظهار  استان  اوقاف  کل  اداره 
از اقدامات مهم سازمان اوقاف در راستای 
وقف،  فرهنگ  ترویج  گذار  اثر  تبلیغات 
های  دستگاه  نمودن  فعال  و  مشارکت 
با وقف در  فرهنگی در موضوعات مرتبط 

جامعه می باشد .
مهمترین  از  یکی  اینکه  به  بااشاره  وی   
حل  وقف  حسنه  سنت  بارز  خصوصیات 
به  کمک  و  جامعه  ای  ریشه  مشکالت 
با  اقتصادی  مشکالت  موانع  رفع  تولیدو 

برای  ،گفت:   باشد  می  موقوفات  توسعه 
زیرساخت  یکسری  باید  مهم  این  تحقق 

های فرهنگی در جامعه تدوین شود.
کل  اداره  راستا  همین  در  افزود:  رستمی 
های  دستگاه  همکاری  با  کرمان  اوقاف 
فرهنگی و مرتبط استان کرمان، کارگروه 
در  را  وقف  حسنه  سنت  ترویج  فرهنگی 

استان تشکیل می دهد.
حضور  با  ای  جلسه  طی  داد:  ادامه  وی 
دانشگاهی  مدیران   ، اساتید  از  جمعی 
نور  پیام  و  باهنر  شهید  های   دانشگاه 
استان، مدیر کل فرهنگ ارشاد اسالمی و 
مدیران فرهنگی حوزوی استان کارگروهی 

با موضوع ظرفیت وقف تشکیل شد.

با  استان   اوقاف  عمومی  روابط  مسئول 
اولین  عنوان  به  جلسه  این  اینکه  بیان 
ترویج  کارگروه  تشکیل  در  اجرایی  اقدام 
فرهنگ وقف در استان برگزارشد، تصریح 
کرد: گسترش ترویج فرهنگ وقف با ایجاد 
نیازهای  راستای  در  و  نوین  های  وقف 
به  و خیران  واقفان  نگاه  ترغیب   ، جامعه 
سمت وقف مرتبط با نیازهای روز جامعه 
و اهمیت مشاوره وقف از جمله بحث های 
بود  استان  کارگروه  در جلسه  نظر  تبادل 
و در آینده نیز برنامه های برای توسعه و 
هدفمندی مقوله ترویج فرهنگ وقف نیز 

در دستور کار این کار گروه می باشد.

روح اهلل رستمی نژاد:
کارگروه استانی ترویج فرهنگ وقف در کرمان راه اندازی می شود

دو انتصاب شیرین در جنوب کرمان

طی حکمی از سوی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارتخانه 
عنوان مسئول حراست سازمان  به  ابوذر سعیدی  مهندس  صمت، 

صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان منصوب شد.

 طی حکمی از سوی دکتر حمزه احمدی سرپرست منابع طبیعی 
 " عنوان  به  سعیدی  ایوب  مهندس  کرمان  جنوب  آبخیزداری  و 

سرپرست اداره امور مراتع" این اداره کل منصوب گردید.

هیئت تحریریه نشریه روشنفکری این دو انتصاب شایسته را تبریک 
می گوید.

بازسازی شبکه های برق آسیب دیده 
بر اثر بارندگی های اخیر در شرکت 

توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
در  شرکت  دیسپاچینگ  و  برداری  بهره  معاون  موسوی  کرمان، 
خصوص خسارت وارده به شبکه و تجهیزات برقی این شرکت بر 
اثر بارندگي ها در تاریخ ۱5 تا ۱8 دي ماه سال جاري، بیان نمود: 
بر اثر بارش سنگین برف در شهرستان هاي بردسیر، بافت و رابر 

حدود شش میلیارد ریال خسارت به شبکه هاي برق وارد شد.
وی افزود: بارش شدید برف در شهرستان های مذکور منجر به قطع 

برق و خاموشی تعدادی از روستاهای این مناطق گردید.
موسوی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در پی وقوع شرایط 
اضطراری، اکیپ های معین شهرستان های سیرجان، ارزوئیه، بم، 
نرماشیر، فهرج، رودبار، عنبرآباد و کهنوج به مناطق خسارت دیده، 
اعزام و با استفاده از ظرفیت پیمانکاران، مشکل شبکه هاي آسیب 

دیده برطرف و مناطق مذکور برق دار گردیدند.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت همچنین یادآور شد: با 
توجه به مسدود شدن راه های ارتباطی و عدم امکان دسترسی به 
بردسیر  مادون شهرستان  هاي  منطقه  بازسازی  برق،  های  شبکه 
و  باشد  مي  اقدام  دست  در  رابر  شهرستان  انبار  برف  منطقه  و 
روستایي،  هاي  راه  بازگشایي  از  بعد  ممکن  زمان  کوتاهترین  در 
بازسازي شبکه هاي این مناطق نیز به طور کامل انجام خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: در پی بارندگی های ۱9 تا 2۱ دی 
ماه سال جاری،  خساراتی به شبکه های برق شهرستان های بافت، 
وارد  و منوجان  قلعه گنج  بردسیر، ساردوئیه، رودبار جنوب،  رابر، 
آمده است که همکاران مستقر در این مناطق در حال شناسایي و 

رفع عیب هاي شبکه مي باشند.

رفع تصرف و خلع ید 20 هزار مترمربع 
از اراضی ملی شهرستان جیرفت 

رئیس  رئیسی،  احمدرضا 
طبیعی  منابع  ویژه  پاسگاه 
شهرستان  آبخیزداری  و 
با  گفتگو  در  جیرفت 
خبرنگار پیام طبیعت جنوب 
 20 میزان   گفت:  کرمان 
هزار مترمربع از اراضی ملی 
روستای  جبالبارز  منطقه 
شهرستان  توابع  از  زارین 
به  متجاوزین  ید  از  جیرفت 

این عرصه ها خارج گردید.

خاطرنشان  رئیسی  مهندس 
کرد: مردم طبیعت دوست می توانند در تماس با شماره ۱50۴ کد 
امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان گزارش ها و اخبار خود را در زمینه آتش سوزی عرصه های 
منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی ملی، قاچاق گیاهان دارویی، 
حفر چاه غیر مجاز در اراضی ملی و ... اطالع رسانی کنند تا از ورود 
خسارت های جبران ناپذیر به عرصه های مرتعی و جنگلی جلوگیری 

شود.

مهندس خدادادی:
فرهنگسازی راهکاری موثر در جهت استفاده 

از حمل و نقل عمومی
حمل  مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و 
کرمان، بر ضرورت فرهنگسازی در 
زمینه ی استفاده از ناوگان حمل و 

نقل عمومی تاکید کرد.
کرمان  خبری  پایگاه  گزارش  به 
در  خدادادی  هادی  آنالین، 
و  سی  برگزاری  حاشیه ی 
پنجمین مجمع عمومی اتحادیه ی 
کشور  شهری  اتوبوسرانی های 
توسعه  معیارهای  از  یکی  برگزار شد، گفت:  کرمان  در شهر  که 
یافتگی شهری، گسترش و ارتقاء حمل و نقل عمومی است و در 
این راستا فرهنگسازی راهکاری موثر در جهت استفاده از حمل و 

نقل عمومی به شمار می رود.
وی افزود: بازسازی، نوسازی و تجهیز ناوگان عمومی به خصوص 
اتوبوس های شهری از جمله مواردی است که در برنامه ی کاری 

اتحادیه قرار گرفت.
در جهت  که  است  درصدد  اتحادیه  اینکه  به  اشاره  با  خدادادی 
افزود:  دهد،  انجام  موثری  اقدامات  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه 
و  اتوبوسرانی، سرویس دهی  مهم  وظایف  از  یکی  راستا  این  در 
خدمات رسانی مطلوب  به مردم است و سعی بر این است اتوبوس 
نقل  و  حمل  ناوگان  و  شوند  نوسازی  و  بازسازی  فرسوده،  های 

عمومی توسعه یابد.
با  که  برویم  سویی  و  سمت  به  بایستی  کرد:  تصریح  وی 
ناوگان  از  استفاده  الزم،  فرهنگسازی  و  دقیق  برنامه ریزی های 

حمل و نقل عمومی در شهرها نهادینه شود.
 خدادادی با بیان اینکه توجه به حوزه حمل و نقل عمومی نقش 
بسزایی در توسعه یافتگی شهرها دارد، تصریح کرد: با برنامه ریزی 
درست و هدفمند در حوزه حمل و نقل عمومی، بسیاری از مسایل 
و مشکالت از جمله معضالت آلودگی هوا و وضعیت ترافیک حل 

می شود.
نقل  و  حمل  ناوگان  توسعه  جمعیت،  افزایش  به  اشاره  با  وی 
عمومی را امری مهم خواند و افزود: در واقع توسعه ناوگان حمل 
و نقل درون شهری می تواند به مدیریت شهری در زمینه کنترل 
از  نیز  این راستا شهروندان  ترافیک کمک کند و در  و مدیریت 

خدمات آن بهره مند شوند.

کسب رتبه مقاله برتر در دوره سازه هاي 
امن در صنعت برق توسط کارشناس شرکت 

توزیع برق شمال استان کرمان

کسب رتبه مقاله برتر در دوره )سازه هاي امن در صنعت برق(  توسط 
آقاي منصور کریمدادي از همکاران ستاد بحران شرکت توزیع نیروي 

برق شمال استان کرمان 
در صنعت  امن  )سازه هاي  پژوهش محور  آموزشي  دوره  اختتامیه  در 
برق( که با حضور مدیرکل دفتر مدیریت بحران پدافند غیرعامل وزارت 
نیرو  برگزار شد، طبق نظر وارزیابي داوران این دوره، از مجموع مقاالت 
ارائه شده مقاله آقاي منصور کریمدادي باعنوان نقش پدافند غیرعامل 
در طراحي ، افزایش پایداري وکاهش آسیب پذیري شبکه هاي توزیع 

برق حائز شرایط الزم تشخیص داده شد.
گفتني است این کنفرانس با هدف گسترش دانش فني و انتقال تجربیات 
، از طریق ایجاد محیطي جهت تبادل نظر علمي و فني، ارائه آخرین 
یافته هاي پژوهشي و همچنین تشویق مشارکت همکاران در تحقیقات 
و دستاوردهاي پژوهشي برنامه ریزي مي گردد که با برگزاري برنامه هاي 
جانبي شامل کارگاه هاي آموزشي کوتاه مدت، میزگردهاي تخصصي و 
برپایي نمایشگاه تجهیزات شبکه و تاسیسات برق ، در صدد آشناسازي 

عالقمندان با آخرین دستاوردهاي  صنعت برق مي باشد.

سالح های شکاری باید غالف شود
طبق قانون جدید افرادی که اسلحه شکاری مجوز دار دارند، مجاز به 
دیگر  حمل  وسیله  یا  و  خودرو  در  سالح  این  داشتن  همراه  و  حمل 
نیستند، مگر اینکه پروانه شکار داشته باشند.این قانون که توسط محیط 
زیست پیشنهاد و ابالغ شده با تعهدات ارتش جمهوری اسالمی و سپاس 
افراد  به  سالح  حمل  مجوز  صدور  بر  مبنی  اسالمی  انقالب  پاسداران 

دارای صالحیت تناقض دارد.

عمل جراحی موفقیت آمیز تومور بزرگ 
مغزی توسط دکتر حجت میرساردو در 

بیمارستان امام جیرفت 
امام  بیمارستان  ریاست  از  نقل  به  و  روشنفکری  نشریه  گزارش  به 
عمل  جیرفت  ›ره‹  خمینی 
جراحی تومور  مغزی یک مرد 
5۷ ساله توسط جراح ارزشمند 
دکتر  جیرفت،  اعصاب  و  مغز 
کامل  موفقیت  با  میرساردو 

انجام شد. 
دکتر رستمی ریاست بیمارستان 
این عمل  امام خمینی جیرفت 
جراحی را موفقیتی بزرگ برای 
بیمارستان امام جیرفت و خطه 
جنوب استان کرمان ذکر کرد و 
از دکتر میرساردو،تیم مجرب بیهوشی،پرسنل اتاق عمل، بخش های 

ویژه و بخش های جراحی تشکر ویژه کرد.
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به مناسبت درگذشت دکتر باال زاده عضو برجسته تحریریه روشنفکری ؛ 

نظر احمدی
از شمار دو چشم یک تن کم

                         وز شمار خرد هزاران بیش

جان  که  دیماه  حوادث  اندوه  و  شوک  از  هنوز 
بیرون  را گرفت،  از هم وطنان عزیزمان  بسیاری 
نیامده بودیم که به داغ رفیق،استاد و همکار عزیز 
نشستیم،  باالزاده  امیرکاوس  دکتر  فرزانه مان  و 
اساتید  بازماندگان  آخرین  از  که  مردی  بزرگ 

بهمن  و  بهار  مهرداد  چون  برجسته ای  و  فاضل 
متواضع  و  وارسته  دانشمندی  بود،  سرکاراتی 
درس  آنها  به  و  پروراند  را  بسیاری  شاگردان  که 
و  آموخت  زندگی  البته  و  تئاتر  اخالق،  فرهنگ، 
هنوز و همیشه دانشجویان و هم نشینان ایشان از 
کرده  یاد  بحث هایش  پرباری  و  شیرینی درس ها 
را در سینه  او  به  و مهر  را در سر  او  و خاطرات 
مرور می کنند،استادی که تلخی تاریخ را به شهد 
و سردی فلسفه را به شعله و سنگینی ادبیات را به 
شکوه ترجمان می نمود و کالس های درس پربار  
او هر طفل گریزپایی را به مدرسه می کشاند،باری 
هنوز از یاد نبرده ایم تحلیل اساطیری تو از بوف 
کور هدایت و تاویل تو از ندبه بیضایی و تفسیر تو 
تو نمرده ای که هنوز کوچه  را،  یادگار زریران  بر 
پس کوچه های انقالب بوی تو را دارد،هنوز عطر 
فرانسه  قنادی  درون  از  می شود  را  حرف هایت 
شنید چنانکه نام بلندت جا مانده پشت پیشخوان 
طهوری؛و  معین،مانیاهنر،کتابفروشی  انتشارات 
ببینی  که  را  انقالب  بساطی های  از  کدام  هر 
ترین کتاب ها  دنبال کمیاب  بار گم شده اند  یک 

بلبرینگ  انبار  و  بهار  خیابان  خانه  تو؛هنوز  برای 
برادرت بوی دست های تو را می دهند که با عشق 
و احترام جلد جلد کتاب ها را در مشماع میکنی 
و از شوق در جلد خودت نمیگنجی، هنوز کاظم 
دکتر  شفیقت  رفیق  با  است  منتظر  شهبازی 
بالکن  به  مجاور  اتاق  آن  در  بروی  اسماعیلی 
گرفته  گرد  مجالت  تمام  کنی  دوره  و  کوچک 
از  و  سیاه  و  سپید  مجله  تا  هنر  ماه  کتاب  از  را 
هفته  کتاب  و  اطالعات  روزنامه  در  کار  خاطرات 
بزنی.  آنها کردی،حرف  را خرج  که سالها عمرت 
زیباترین  ماخذ  و  کتاب  مرجع  ترین  ناطق  تو 
کلمات بودی، تو تمام قصه های خوب بودی و ما 
تمام بچه های بد، حاال دیگر می توانی تا آنجا که 
دلت می خواهد با مهدی آذریزدی مصاحبه کنی 
بنشینی؛دیگر  ملک  رضازاده  صحبت های  پای  و 
مهرداد  مزار  سر  بروی  نو  عید  هر  نیست  نیازی 
بهار چرا که حاال دیگر همسایه دیوار به دیوار او 
شده ای و در جوار یگانه ترین استادت آرام گرفته 
جای  به  همیشه  مثل  نیست  نیازی  دیگر  ای، 
استاد بگویی من معلم دانشگاه هستم،حتی دیگر 

نیازی نیست غصه بخوری به خاطر قبض های 
عقب مانده یا سررسید وام های ضروری،دیگر 
ایستگاه  به  کتاب  کیسه  چند  با  نیست  قرار 
ولی  قطار،  آخرین  از  بمانی  جا  و  بروی  مترو 
کریمان  دیار  به  نمی توانی  دیگر  که  افسوس 
بگویی  ناظرزاده  بزرگداشت دکتر  در  و  بیایی 
که من آنقدر به کرمان سفر کرده ام و دوستان 
کرمانی دارم که دیگر کرمانی حساب می شوم؛ 
دیگر نمی توانم با تو از دانشکده هنر و معماری 
که سالها در آن تدرس کردی راه بیفتم و تا 
کنند  سالم  هی  تو  به  عابران  انقالب  میدان 
و من هی به تفاخر جواب بدهم،دیگر تماس 
نخواهی گرفت تا از آخرین شماره روشنفکری 
برایشان  سالها  که  نشریاتی  نمایش شناخت  و 
دل سوختی خبری بگیری؛دیگر برای همیشه 
جهان،  این  مهربانی  جهان,از  این  از  چیزی 
باالزاده  امیرکاوس  کم شده است؛دیگر استاد 
استاد تاریخ،فرهنگ عامه،اسطوره،تئاتر، تعزیه 

و اما انسانیت در میان ما نیست.

بــدرود یـــار همیشـگی

مریم جلیل نتاج امیری
دکترای اقتصاد انرژی

جمله  از  اخیر  وقایع  به  توجه  با 
بلوچستان  و  سیستان  در  سیل 
و جنوب کرمان،سرمازدگی محصوالت در بخش 
خصوصاً  صادرات  میزان  کشور،کاهش  از  هایی 

برخی  نرخ  کاهش  آن  تبع  به  و  عراق  کشور  به 
از  بسیاری  نارضایتی  و  کشاورزی  محصوالت 
کشاورزان از وضع موجود در این گزارش بر آنیم 
و  کشاورزان  های  دغدغه  به  اجمالی  نگاهی  تا 

تبعات این پدیده بر جامعه داشته باشیم.
عوامل بسیار زیادی از جمله عدم توازن در تولید 
نامهربانی  و  اقلیمی  بازار،تغیرات  نیاز  و  محصول 
بیمه ای  نظام  یک  حمایت  نبود  و  طبیعت  های 
قاعده  بی  حوادث،واردات  این  برابر  در  اثرگذار 
همه  از  و  انصاف  بی  گران  اصولی،واسطه  غیر  و 
مهم تر نبود یک ساز و کار مشخص و آگاهی بخش 
برای کشاورزان در رابطه با میزان تولید،کشت و 
نیافتنی  پایان  داستان  به  محصوالت،منجر  انبار 
کشاورزی  محصوالت  نرخ  در  نوسان  و  اختالل 
شده،به گونه ای که برای بسیاری این امر مسلم 
شده است که عدم امنیت اقتصادی و خطرپذیری 
از ویژگی های ذاتی این بازار است.در نتیجه این 

همه موانع و مشکالت باعث شده بسیاری از افراد 
در پی زیان های کالن زندگی شان به شدت تحت 
تأثیر قرار گرفته،برخی کارشان به زندان رسیده و 
یا حتی بسیار شنیده ایم که اشخاص با اعتباری 
در اثر بدهی کالن سکته کرده اند.لذا این بازار پر 
و  آبا  شغل  عطای  بسیاری  شده  موجب  دغدغه 
اجدادی را به لقای آن ببخشند و به دنبال شغل 
دیگری بروند که صد البته به دلیل نابسامانی بازار 
کار در ایران بسیاری از این مشاغل می تواند در 
گروه مشاغل آسیب رسان و مجرمانه نظیر قاچاق 
کاال،سوخت و مواد مخدر قرار گیرد، پدیده ای که 
این روزها در جنوب کرمان که قطب کشاورزی 

ایران است به وفور شاهدیم.
ابعاد  از  متشکل  جامعه  که  این  به  نظر  باری   
گوناگون و نظام مند است بدیهی است هر نظام 
اقتصادی در ارتباط با مؤلفه های اجتماعی نظیر 
امنیت و رفاه می باشد،از آنجا که سهم کشاورزی 

تزلزل  ایران 3۱ درصد است هرگونه  اقتصاد  در 
در نرخ محصوالت این بازار بخشی از بدنه جامعه 
این  که  البته  و صد  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را 
تأثیرات تنها معطوف به اقتصاد نبوده و فرهنگ، 
جامعه  آن  اجتماعی  و  غذایی  امنیت  و  سالمت 
بر  حاضر  حال  در  که  می اندازد،چرا  خطر  به  را 
همگان مشهود است که به دلیل این نا به سامانی 
ها کسب و کار شریف کشاورزی در نقاط بسیاری 
از کشور جای خود را به قاچاق و کولبری داده 
است که در یک دور باطل نه تنها اقتصاد از مزیت 
تولید در بخش کشاورزی محروم می ماند بلکه 
قاچاق کاال به سایر بخش های صنعت و اقتصاد 
تمامی  و  است  نموده  وارد  ناپذیر  جبران  آسیب 
این مصائب در حالی است که با ایجاد بانک های 
محصوالت  کمبود  یا  مازاد  عرضه  از  اطالعاتی 
کشاورزی در بازار جلوگیری می شود و دولت نیز 
ابزار مناسبی را برای پیش بیني و اعمال مدیریت 

به دست می آورد.
با دانستن وضعیت تولید در لحظه و پیش بینی 
آینده،می توان  در  آن  وضعیت  دقیق  نسبت  به 
زمانی  بازه های  در  را  عرضه  مازاد  یا  کمبود 
مختلف پیش بینی و با اتخاذ تدابیر مناسب مانند 
ذخیره سازی یا ایجاد بازار هدف،از نوسان شدید 

قیمت جلوگیری کرد.
چنین ابزاری به اجرای اقدام هایی مانند اجرای 
الگوی کشت با ابزارهای تشویقی کمک می کند 

دلیل  به  منابع  هدررفت  از  زیادی  میزان  به  که 
نامناسب بودن برنامه تولید در مناطق مختلف و 
همپوشانی تولید بسیاری از مناطق بدون اطالع 
از هم جلوگیری می کند که خود راهکار دیگری 

برای پرهیز از تولید نامتوازن است.
در نتیجه حمایت هوشمندانه از بخش کشاورزی 

در گرو ایجاد این بانک های اطالعاتی است.

بررسی نتایج کاهش نرخ محصوالت کشاورزی و زیان به اقتصاد کشاورزان؛

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
                                                     0۹1۳۳۴6۹۷16 کویری

جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی

  تلفکس : 43213718 - 034  * 09178472874     
چاپخانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف

کلیه سفـــارشات از طراحی تا چاپ
آماده عقد قرارداد با ادارات دولتی

ایجاد مشاغل کاذب، نا امنی و رشد قاچاق

اطالعیــه مهـم :  قابل توجه هم استانی های ارجمند
              با توجه به برودت و سرمای هوا و افزایش بی سابقه مصرف گاز و انواع انرژی در کشور و محدودیت تأمین سوخت نیروگاه ها ،

خواهشمند است به منظور پیشگیری از قطع برق،حتی المقدور نسبت به کاهش حداقل 20 درصد مصرف برق و گاز خود از امروز تا دو هفته آینده همکاری نمایید.
خاطرنشان می شود که با مصرف صحیح برق،می توان در مصرف گاز نیز صرفه جویی نمود،چرا که بخش عمده سوخت نیروگاه های کشور از گاز طبیعی تأمین می شود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

سروان مهران سعیدی 
کارشناس پلیس راهور

مشخص  آن  نام  روی  از  شکن  مه  چراغ  کاربرد 
عملکرد  نحوه    است  ممکن  حال  این  با  است،اما 
آنها برای برخی از افراد کامال مشخص نباشد، ما 
در این مقاله برای شما تمامی اطالعات مربوط به 

چراغ های مه شکن را جمع آوری کرده ایم:
اخیر  های  سال  در  ها  خودرو  چراغ  ساختار 
گونه  است،به  شده  بسیاری  تغییرات  دستخوش 
ای که امروزه حضور چراغ های مه شکن بر روی 
خودرو ها کمی غیر ضروری به نظر می رسد.اما 
برخی کشورها نصب چراغ های  قانون  اساس  بر 
الزامی  ها  خودرو  عقب  محور  روی  بر  شکن  مه 
است،از طرفی دیگر خودروسازان نصب چراغ های 
عنوان  به  را  جلویی خودرو  قسمت  در  مه شکن 

نظر  در  لوکس  های  خودرو  برای  جانبی  آپشنی 
می گیرند.لذا در ادامه مطلب توضیح خواهیم داد 
که در چه مواقعی و چگونه باید از چراغ های مه 

شکن خودرو استفاده کنیم:
چراغ های مه شکن جلو معموال در خودرو های 
به  و  می شود  یافت  باال  و سطح  متوسط  کالس 
عنوان یکی از ویژگی های متمایز کننده طراحی 
ظاهری این مدل ها از نسخه های پایه به حساب 
می آید. این چراغ ها به شما کمک می کنند تا 
در هنگام رانندگی در هوای مه آلود دیده بهتری 
داشته باشید، البته اگر شما تجربه   رانندگی در آب 
و هوای نامساعد را داشته باشید حتما متوجه این 
نکته شده اید که تمامی افراد به نحوه   استفاده از 

این چراغ ها تسلط کامل دارند.
نصب  منظور  به  جدید  های  خودرو  از  بعضی  در 
چراغ دیالیت Daylight با توجه به الزامی شدن 
از چراغ های مه شکن  آپشن،  این  به  ها  خودرو 
صرف نظر شده است. این چراغ ها با هدفی مشابه 
کاربرد چراغ های مه شکن طراحی شده اند با این 
تفاوت که چراغ های دیالیت تنها برای مشخص 
برای دیگر رانندگان  کردن حضور شما در مسیر 
تولید می شوند نه برای ارتقای بازه   دید شما در 

جاده.
*****

چگونگی استفاده از چراغ های مه 
شکن خودرو:

معموال چراغ های مه شکن از طریق کلیدی مجزا 
و جدا از دکمه فعال کننده   چراغ های جلو فعال 
ها  چراغ  این  ها  خودرو  از  بعضی  در  شوند.  می 

بوسیله   تعدادی دکمه که 2 عدد هستند و یکی از 
آنها مخصوص چراغ های جلو و دیگری برای چراغ 
های عقب خودرو تعبیه شده است فعال می شوند. 
این عمل به وسیله کلید  نیز  در دیگر خودرو ها 
این خودرو  های چرخشی صورت می پذیرد، در 
ها شما به راحتی کلید را در حالت مورد نظر خود 

قرار داده و چراغ ها روشن می شوند.
نمایش  برای  نماد  یک  ها  خودرو  از  بسیاری  در 
گرفته  نظر  در  مه شکن  های  بودن چراغ  روشن 
شده است، این نماد معموال در کنار نماد روشن 
پشت  نمایش  صفحه  در  اصلی  های  چراغ  بودن 
آن  ظاهری  شکل  و  شود  می  داده  نشان  فرمان 
در جهت نماد چراغ های اصلی است. نماد چراغ 
مه شکن محور عقب خودر نیز معموال ظاهری در 
جهت مخالف نماد چراغ های اصلی دارد. طراحی 
چراغ های مه شکن به گونه ای است که زمانی که 
چراغ های اصلی خودرو خاموش می شوند آنها نیز 

غیر فعال می شوند.
*****

زمان استفاده از چراغ های مه شکن:
برخی از رانندگان این گونه تصور می کنند که با 
مه  چراغ  از  استفاده  به  نیاز  موجود  مه  کمترین 
شکن پیدا می کنند اما این طور نیست،چراغ های 
معموال  که  نامساعد  هوای  و  آب  برای  شکن  مه 
مربوط به مه می شود طراحی شده اند. هم چنین 

در هنگام بارش برف و باران شدید نیز از این چراغ 
برای  بیشتر  ها  چراغ  این  شود.  می  استفاده  ها 
مشخص شدن حضور شما در جاده طراحی شده 
بنابراین  کنند،  روشن  را  شما  مسیر  اینکه  تا  اند 
به  نیازی  دارد  وجود  کافی  دید  که  شرایطی  در 
استفاده از آنها نیست و وظیفه   روشن کردن مسیر 
به عهده   چراغ های اصلی است و این چراغ ها باید 
در زمانی که چراغ های اصلی برای مشخص کردن 
حضور شما در جاده کافی نیستند استفاده شوند.

*****
قانون بزرگراه ها در مورد استفاده از 

مه شکن:
تنها زمانی اجازه   استفاده از چراغ های مه شکن را 
پیدا می کنید که شرایط دید کاهش قابل توجهی 
داشته باشد، به عبارتی دیگر راننده نتواند تا ۱00 
پس  هم چنین  کند.  مشاهده  را  خود  جلوی  متر 
از بهبود شرایط دید خاموش کردن این چراغ ها 

الزامی است.
کیلومتر   50 مجاز  سرعت  که  هایی  خیابان  در 
فاصله  ی  با  روشنایی  های  چراغ  است  ساعت  بر 
این  اند،  شده  نصب  یکدیگر  از  متری   ۱83
مناسب  حل  راه  یک  عنوان  به  می تواند  مسئله 
اگر  مثال  طور  به  شود،  استفاده  رانندگان  برای 
مشاهده  را  بعدی  خیابان  های  چراغ  توانید  می 
اما  ندارید،  مه شکن  از  استفاده  به  نیازی  نمایید 

اگر شرایط جوی به گونه ای است که دید کافی 
وجود ندارد باید از چراغ مه شکن استفاده نمود.

با وجود اینکه چراغ های مه شکن برای دید بهتر 
را  احتیاط  جانب  باید  رانندگان  اما  طراحی شده 
از حد  بیش  اگر شرایط جوی  کنند،  راعایت  نیز 
لغزنده  نیز  مسیر  اینکه  احتمال  است  نامساعد 
باشد وجود دارد، بنابراین بهتر است که رانندگان 
با  را  خود  فاصله  و  داده  کاهش  را  خود  سرعت 
شرایط  در  تا  نمایند  حفظ  روبرویی  خودروی 

اضطراری بتوانند خودرو را کنترل کنند.
*****

مواقعی که نباید از چراغ مه شکن 
استفاده نمود:

می  بین  از  آلود  مه  هوای  شرایط  که  زمانی 
کنید.  را خاموش  مه شکن  های  باید چراغ  رود، 
از  قبل  جوی  شرایط  از  کنید  سعی  هم چنین 
طلوع  از  قبل  معموال  مه  کنید،  پیدا  اطالع  سفر 
آفتاب تشکیل می شود و پس از طلوع خورشید به 
تدریج از بین می رود، بنابراین در مسیر رانندگی 
خود مرتبا به شرایط آب و هوا توجه نمایید تا در 
صورت عدم نیاز به مه شکن و مساعد شدن آب و 

هوا آن را خاموش نمایید.
زمانی که خودرو را خاموش می کنید چراغ ها نیز 
خاموش می شوند و پس از روشن کردن خودرو 
این چراغ ها بصورت دستی فعال می شوند، اما اگر 

در حال حرکت هستید و چراغ های اصلی خودرو 
روشن هستند و هوا مساعد است مطمئن شوید 

که چراغ های مه شکن خاموش باشند.
از  نباید  که  مواقعی  با  رابطه  در  بزرگراه  قوانین 
چراغ های مه شکن استفاده کنید کامال مشخص 

است
عقب  های  چراغ  به  نسبت  شکن  مه  های  چراغ 
این چراغ  اگر  بنابراین  بیشتری دارند  نور  خودرو 
ها روشن باشند و راننده اقدام به ترمزگیری نماید 
ممکن است به علت تداخل نور، چراغ ترمز برای 

دیگر رانندگان مشخص نباشد.
یا  جلو  محور  شکن  مه  های  چراغ  از  نباید  شما 
که  شرایطی  در  مگر  کنید  استفاده  خودرو  عقب 
یافته  کاهش  توجهی  قابل  طور  به  دید  محدوده   
باشد و به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به 
دید دیگر رانندگان و یا تداخل در چراغ های ترمز 
خودرو، به محض مساعد شدن آب و هوا باید آنها 

را خاموش نمایید.
مساعد  هوایی  و  آب  شرایط  در  است  بدیهی 
احتیاجی به استفاده از این چراغ ها نیست و در 
شرایطی که نور کافی وجود ندارد و یا هوا تاریک 
است روشن کردن این چراغ به همراه چراغ اصلی 

تاثیری در بیشتر شدن دید شما ندارد.
یکی دیگر از مواقعی که باید از روشن کردن مه 
شکن اجتناب کنید در هنگام خیس بودن جاده 
است، ترکیب نور مه شکن و قطرات آب و انعکاس 
اختالل  رانندگان  دیگر  دید  در  است  ممکن  آنها 

ایجاد کند.

زمان و نحـوه صحیـح استفاده از چـراغ مه شکن خــودرو

به یک نیروی خانم مسلط به فتوشاپ نیازمندیم .
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دکتر یعقوب حاتمی مدیر مجتمع فوالد بافت:

در سـال اول تولیـد، رکوردی بی سـابقه ثبـت کردیـم

مختلف  مناطق  در  پیشرفت  و  توسعه  روند 
گانه   23 های  شهرستان  و  کرمان  استان 
برخی  و  نگردیده  اجرا  متوازن  به صورت  آن 
پتانسیل  داشتن  علیرغم  ها  شهرستان 
فراخور  به  بی شمار  طبیعی  و  انسانی  های 
توانمندی خود به آبادانی و رونق دست نیافته 
که  است  ها  این شهرستان  از  یکی  اند،بافت 
انجام زیرساخت های  لزوم سرمایه گذاری و 
اشتغال زا به شدت در آن احساس می شود 
ایجاد مجتمع فوالد یکی از حرکت های  که 

مثبت در جهت تحقق این سیاست است.
خاطر نشان می شود طرح فوالد بافت یکی از 
پروژه های استانی فوالد می باشد که عملیات 
اجرایی آن در جهت محرومیت زدایی و ایجاد 
اشتغال در شهرستان بافت در سال 85 توسط 
اقتصاد مصوب و عملیات اجرایی آن  شورای 
 ۶۱2 مساحت  به  زمینی  در   8۶ سال  در 

هکتار آغاز گردید و در آبان ماه سال جاری 
برداری  بهره  به  جمهوری  ریاست  توسط 
رسید،بر همین اساس و برای بررسی اهداف 
و وضعیت این مجتمع از نزدیک پای صحبت 
مدیر  حاتمی  یعقوب  دکتر  های 
مجموعه  این  برداری  بهره  معاون  و 
صنعتی و معدنی که دارای سوابق درخشانی 
آموزشی،  عمرانی،  مالی،  اداری،  حوزه  در 
که  نشستیم  باشد،  می  دانشگاهی  پژوهشی 

گزارش زیر حاصل این دیدار است:
****

معرفی فوالد بافت
طرح تولید آهن اسفنجی فوالد بافت از طرح 
 های هفت گانه شرکت ملی فوالد کشور است 
که در راستای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی 
و با هدف کمک به تحقق سیاست های کالن 

اقتصاد مقاومتی،خودکفایی و رفع وابستگی به 
شهرستان  در  استراتژیک  محصوالت  واردات 
۶۱2هکتار  مساحت  به  زمینی  در  و  بافت 

احداث شده است.
سال  در  فوالدی  واحد  این 
با   ایمیدرو  سازمان  توسط   1386
از پیمانکاران شامل  کنسرسیومی 
االنبیا،  خاتم  سازندگی  قرارگاه 
کار   mme و  پایا  فوالد  شرکت 
خود را آغاز نمود و در سال 1395 
بنا بر سیاست های دولت 60 درصد 
سهام آن به بخش خصوصی واگذار 

شد.
صنایع  گسترش  شرکت  حضور  که  چنان 
صنعتی  هلدینگ  عنوان  به  ماهان  معادن  و 
همراهی  با  گردشگری  مالی  گروه  معدنی  و 
ایمیدرو و بانک صنعت و معدن سبب تسریع 
تالش  با  که  شد  کارخانه  این  احداث  روند 
فروردین  در  داخلی  متخصصان  روزی  شبانه 
سال جاری بهره برداری از آن آغاز  و در آبان 
ماه با حضور ریاست محترم جمهوری اسالمی 

ایران رسماً افتتاح گردید.
چشم  تغییر  برای  طرح  این  گذاری  هدف 
پایدار  و  مولد  زایی  اقتصادی،اشتغال  انداز 
برای جوانان و توسعه صنعت فوالدی با هدف 
تحقق سیاست های راهبردی و عزت آفرین 
و  مهم  نقش  که  باشد  می  مقاومتی  اقتصاد 
اثرگذار در توسعه زیر ساخت های اقتصادی 
و  رونق کسب  همچنین  و  منطقه  و صنعتی 

کار در شهرستان مستعد بافت خواهد داشت.
این طرح شامل دوفاز است:

فاز اول فوالد بافت شامل راه اندازی کارخانه 
 800 تولید  برای  یک  شماره  مستقیم  احیا 
افزایش  قابلیت  با  اسفنجی  آهن  تن  هزار 
ظرفیت تا یک میلیون تن در سال است،این 
واحد  در اوج تحریم های ظالمانه ساخته شد 
و راه اندازی آن با بهره گیری از توان علمی و 
فنی متخصصان داخلی اعم از با تجربه های 
بومی  تحصیلکرده  جوانان  و  کشور  فوالدی 
اهمیت  حائز  مسأله  این  که  گرفت  صورت 
که  گفت  توان  می  به جدیت  و  است  باالیی 
بافت،قرارگاه  فوالد  مدیران  طرح  این  در 
متخصص  جوانان   و  االنبیا  خاتم  سازندگی 

وطنی تحریم ها را تحریم کردند.
ملی  کم  نظیر  پروژه  یک  عنوان  به  دوم  فاز 
آهن  گرم  بریکت  تولید  کارخانه  احداث  با 
اسفنجی به ظرفیت 800 هزار تن و کارخانه 
گندله سازی به ظرفیت  دو و نیم میلیون تن 

در سال تعریف شده است.
حجم سرمایه گذاری در فاز اول۱20 میلیون 
می  یورو  میلیون   250 دوم  فاز  در  و  یورو 
شکل  به  دوم  فاز  مالی  منابع  باشد،تأمین 
فاینانس از کشور چین آغاز شده و همزمان با 
افتتاح فاز اول عملیات اجرای فاز دوم شروع و 

در سال ۱۴0۱ به بهره برداری می رسد.
اشتغال زایی جوان گرایی و محرومیت زدایی 
است  بافت  فوالد  کارآفرینی  مثبت  سه ضلع 
که میزان اشتغال مستقیم فاز اول250 نفر و 
فاز دوم ۷00 نفر و در مجموع میزان اشتغال 
غیر مستقیم این مجتمع در هر دو  فاز بالغ بر 

۱0هزار نفر است.
بافت  استیل  احیا  کارخانه  در  مهم  نکته 
پرد  ایرانی  روش  به  کارخانه  تولید  فناوری 
فوالد   تولید  روش  این  (است،   pered(
در  و  طراحی  کشورمان  متخصصان  توسط 

کشور آلمان ثبت شده است.
کارخانه  اسمی  می شود ظرفیت  نشان  خاطر 
هزار   ۶۶ ماه  در  بافت  فوالد  مستقیم  احیا 
تولید  با  مهرماه سال جاری  در  اما  است  تن 

۷02۴۶ تن آهن اسفنجی،
جوانان متخصص این مجتمع رکوردی را ثبت 
کردند که در واحدهای مشابه در سال اول راه 

اندازی و بهره برداری رخ نداده است.
****

 در پایان دکتر حاتمی اضافه کرد که محصول 
کارخانه های  عنوان خوراک  به  کارخانه  این 
استفاده  مورد  فوالدی  شمش  تولید  و  ذوب 

قرار می گیرد.
 وی چرخه فوالد را شامل مراحل پنج گانه:

۱-برداشت سنگ  معادن آهن
2-تولید کنستانتره سنگ آهن
3-تبدیل کنستانتره به گندله

۴-تبدیل گندله به آهن اسفنجی
شمش  به  تبدیل  و  اسفنجی  آهن  5-ذوب 
فلزی در کارخانه  برش های  و  فوالدی  های 
افزود ۶2 درصد  های ذوب و نورد دانست و 
و  می شود  تأمین  ایران  در  خاورمیانه  فوالد 
همانند  کشورهایی  فوالد  تولید  در  ما  کشور 
هم  و  سرگذاشته  پشت  را  فرانسه  و  ایتالیا 
اکنون رتبه دهم در فوالد دنیا را دارد،خاطر 

نشان می شود که میزان مصرف فوالد
اقتصادی  رشد  و  توسعه  های  شاخص  از 

کشورهاست.

جناب آقای مهندس محمدرضا 
سعیدی

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان شهردار 
شهر بلوک را خدمت شما و مردم خونگرم 
این خطه تبریک می گویم،بی گمان نظر به 

شناخت حضرتعالی از منطقه و تجارب ارزشمند 
شما در مدیریت شهری در آینده شاهد 

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

و عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات جنوب کرمان


