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کرونا بشر یاغی و گستاخ را ادب کرد
بی  گمان هر مطلب و نوشتاری که بخواهی به رشته تحریر در آوری این شاه بیت 
استاد سخن پارسی، حضرت سعدی را که می فرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند 
)اعضای یک پیکرند( را به عنوان زینت و زیور نیاز دارد و بی دلیل نیست که این 

جمله قصار شاهد گفتار همه پارسی زبانان 
گفته های  اثبات  برای  را  آن  بارها  و  است 
به کار  بزرگ  خویش در مجامع و محافل 
مشترک  دیگر حکایت  از طرف  اند،  برده 
بودن سعادت و فالکت بشر همان حکایت 
کشتی  در  خویش  پای  زیر  کردن  سوراخ 
است و قطعا خطای هر انسانی به حساب همه 
بشریت نوشته می شود، در بحران ویروس 
یک  از  ماجرا  کرونا،  جهانگیر  و  مرگبار 
تبعه چینی در شهر ووهان چین آغاز شد که 
ظاهرا از گوشت نداشته خفاش تغذیه و به 

این بیماری مبتال گردید و در کمتر از چندین ماه کره خاک را در نوردید، آری 
اگر این انسان مراعات بهداشت غذایی خویش را می نمود، میلیاردها دالر به اقتصاد 
جهان ضربه وارد نمی کرد و میلیون ها انسان بیمار و هزاران نفر فوت نمی شدند، این 
مسأله از چندین جهت قابل تأمل و نگرش است؛ اول اینکه انسان مدرن امروزی با 
همه پیشرفت ها در علوم مختلف و راه یابی به کرات دیگر و برخورداری از پیشرفته   
ترین امکانات این چنین در مقابل یک ویروس نانومتری زانو می زند و ابرقدرت  
هایی همچون آمریکا و انگلیس اوضاع کشور و جامعه به ظاهر مستحکم  شان از 
دست شان خارج می شود، دوم اینکه کرونا به همگان فهماند که من همانند فقر، 
نیستم و اگر اخالق جهان  ابوال و...تنها آفت جان فقیران و زاغه نشینان  ماالریا، 
اصالح نشود، بوریس جانسون هم از دستم در امان نیست و اینجا می توان فهمید 
که ثروتمندان اگر طبق دستورات دین مترقی اسالم خمس و زکات مال خویش 
را ندهند، هرگز فرصت نخواهند کرد با فراغ بال آن را به تنهایی مصرف کنند و 
همانند بسیاری از متموالن جهان همچون ولیعهد عربستان و پادشاه تایلند مجبور به 

حبس خودخواسته در گوشه ای خلوت خواهند شد.
اما درس واقعی و بزرگ کرونا این است که قادر مطلق و خالق جهان به بشر یاغی 
فهماند که اگر نظر من نباشد، ه ر آنچه که برای رفاه و آسایش خویش کشف و 
اختراع کردی، تنها با موجودی نامرئی و حقیر زمین گیر خواهد شد و همچون روز 
آخرالزمان آدمی از عزیزان خویش نیز فراری خواهد بود و هر کس در فکر نجات 
جان خویش است، پس نتیجه می گیریم که رجوع به اخالق و حکمت شعر سعدی 

بزرگ که در ابتدای مطلب ذکر گردید راه نجات و سعادت بشریت است.
احسان احمدی

با جان باختن یک پاراگالیدر سوار دیگر در استان کرمان؛

لزوم ورود سیستم قضایی به 
تخلفات  مربیان این رشته

با گسترش روز افزون توهین به رئیس  جمهور، خصوصًا در فضای مجازی؛ 

هتاکان، دانسته یا نادانسته 
در زمین دشمن بازی می کنند

3

با توجه به شرایط متفاوت ماه رمضان امسال با گذشته؛

نان خویش را، با روزه داران مستمند تقسیم کنیم

4

متن پیام بدین شرح می باشد:
تحقـق دموکراسـی حقیقـی از اندیشـه هایی سرچشـمه می گیـرد کـه بـر اسـاس خـرد و تدبیـر بـر نقـش مـردم 
بـرای رقـم زدن صحیفـه توسـعه تأکیـد دارد و با فانوس روشـن آموزه های دینی و اسـالمی در این مسـیر گام 

بر مـی دارد.
شـکل گیـری شـوراها بـه عنـوان رکـن رکیـن توسـعه و پیشـرفت جامعـه مبتنـی بـر ظرفیت هـا و داشـته های 
انسـانی، تبلـور حقیقـی توسـعه بـرای مـردم و به دسـت مردم اسـت کـه توسـعه را ماندگارتـر و عمیق تر کرده 

و ابعـاد آن را نیـز گسـترده تر می کنـد.
انتخـاب افـرادی کـه از نظـر تخصـص، دانش و دلسـوزی بی  شـک صاحب جایـگاه و دیدگاه هسـتند، باعث 
می شـود کـه شـوراها بتواننـد بـه عنـوان بـازوی پرتـوان دولت ها بـرای تحقـق آنچه مد نظـر مردم اسـت، گام 
بردارنـد و در ایـن بیـن مـردم هسـتند که با انتخـاب بهترین ها بـرای فعالیت در شـوراها، زمینـه ای را فراهم می 

کننـد تـا امیـد و آرامش روز افـزون در جامعه محقق شـود.
مـردم دینـدار ایـران اسـالمی بـه خوبـی می دانند کـه آموزه های غنی اسـالمی و قرآنـی به مصداق آیه شـریفه 
و امرهـم شـوری بینهـم نیـز بـر مشـورت در امـور تأکیـد فراونـی دارد و در سـنت الهـی نتایج بسـیار بزرگ و 

شـگرفی برای اهالی مشـورت وعده داده شـده اسـت.
انقـالب اسـالمی ایـران نیـز بـه منظـور تحقـق مشـارکت عمومی مـردم در تعییـن سرنوشـت خود زمینـه ای را 
فراهـم کـرده تـا بـه صـورت میانگیـن در هـر سـال یک انتخابـات برگـزار شـده و مـردم، متولیان توسـعه را با 
دسـت خـود انتخـاب کـرده و بـا پشـتیبانی خـود در مسـیر درسـت، همراهـی کننـد و در فصـل هفتـم قانـون 

اساسـی نیـز بـه موضـوع شـوراها و نقـش آنهـا توجه ویژه ای شـده اسـت.
از ایـن رو، نهـم اردیبهشـت مـاه بـه عنـوان روز شـوراها را گرامـی داشـته و این مناسـبت ملی را بـه همه مردم 
ایـران، شـوراهای اسـالمی سراسـر میهـن اسـالمی و همکارانمـان در شـورای شـهر جبالبارز تبریـک و تهنیت 

عـرض مـی نماییم.

محمدرضا سعیدی 
شهردار جبالبارز

      بهروز رشیدی 
رئیس شورای اسالمی
 شهر جبالبارز

شهردار و رئیس شورای 
اسالمی شهر جبالبارز به مناسبت 
فرارسیدن  نهم اردیبهشت ماه 
روز ملی شوراها پیام مشترکی 

صادر کردند

نوبتآگهی مناقصه شهرداری عنبرآباد
 اول

مراد دینا/شهردار عنبرآباد

شهرداری عنبرآباد در نظر دارد به استناد اعتبار از سوی استانداری کرمان
مبلغ تا  عنبرآباد  کمربندی شهر  آسفالت  پروژه  اجرای  به  نسبت 

 3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجدالشرایط واگذار 
نماید. لذا از شرکت کنندگان واجدالشرایط که دارای رتبه و صالحیت از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی بوده دعوت به عمل می آید از مورخه 99/۲/7 جهت دریافت اسناد مناقصه 
به سامانه ستاد الکترونیکی دولت یا به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد 

مناقصه را دریافت نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

۱-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و یا واریز نقدی به حساب 
سپرده 3۱۰۰۰۰3۶۰۵۰۰۸ نزد بانک ملی به نام شهرداری عنبرآباد بابت شرکت در مناقصه 

۲-هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه است.
3-آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری 99/۲/۲۲ می باشد.

۴-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی پایان وقت اداری 99/3/3 به دبیر خانه حراست 
می باشد.

۵-مبلغ سپرده برنده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی و انعقاد قرار داد مسترد 
نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از شرکت  کنندگان سپرده آنان به ترتیب و به استناد 

ماده ۸ آیین نامه مالی شهرداری ها ضبط می گردد.
۶-به پیشنهادات مخدوش، خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-سایر جزئیات و اطالعات الزم در اسناد مناقصه قید شده است و با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت قابل مشاهده و ثبت نام می باشد.

۸-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
9-جلسه کمیسون معامالت جهت بازگشایی پاکات در تاریخ 99/3/۶ ساعت ۱۲ صبح در 

محل دفتر شهردار می باشد.
چاپ آگهی نوبت اول: 99/۲/7

چاپ آگهی نوبت دوم: 99/۲/۱۵ 
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

- عدم برگزاری مراسـمات عید پاک یا رسـتاخیز مسـیح به دلیل شیوع 
کرونا در سراسر جهان

و  و آب گرفتگـی شـهرها  بهـاری  باران هـای سیل آسـای  وقـوع   -۲
روسـتاها و وارد شـدن خسـارات مالـی و جانـی بـه مـردم

۳- انتخـاب قطعـی جو بایـدن به عنوان گزینه نهایـی دموکرات ها برای 
مبارزه با ترامپ در انتخابات پیش روی آمریکا و تایید ایشـان از سـوی 

برنی سـندرز و باراک اوباما
۴- شکستن رکورد شرکت کنندگان در الیو اینستاگرام در گفتگوی 

منشـوری امیر تتلو با ندا یاسـی و حواشـی پررنگ این مکالمه
۵- گـزارش دیـوان محاسـبات مبنـی بـر گـم شـدن ۴ میلیـارد و ۸۲۰ 
میلیـون دالر ارز ۴۲۰۰ تومانـی در بودجـه سـال ۹۷ و تکذیـب این ادعا 

توسـط رئیـس جمهـور و سـخنگوی دولت
۶-اعتراضـات جهانـی بـه پنهـان کاری های چیـن در گـزارش به موقع 
پاندمـی کرونـا و اعتـراض آمریکا به سـازمان بهداشـت جهانـی و قطع 
بودجـه ایـن نهاد به دلیل ناکارآمدی و همکاری با چین در  پنهان کاری

۷- بیسـت و نهم فروردین روز بزرگداشـت ارتش و برگزاری محدود 
مراسـم امسـال زیر سایه کرونا

۸- انتشار تصاویر و ویدئوهایی از زنده به گور کردن جوجه های یک 
روزه به دلیل کاهش تقاضا و اعتراض وسیع به این رفتار غیر انسانی

۹- تصمیم دولت برای واریز وام یک میلیون تومانی به حساب یارانه 
بگیران و ایجاد تجمع برای ثبت نام سیم کارت برای سرپرستان خانوارها

1۰- سـقوط بی سـابقه قیمـت نفـت در تاریـخ اکتشـاف ایـن مایـع بـه 
بشـکه ای زیـر صفـر دالر و منفـی شـدن قیمـت آن

11- اعـدام شـایان سـعیدپور از زندانیـان فـراری زنـدان سـقز کـه در 
نوجوانـی و قبـل از هجـده سـالگی مرتکـب قتـل شـده بـود

1۲-حمله مرگبار بی سابقه طی سی سال گذشته در شرق کانادا توسط 
یک مهاجم ملبس به لباس پلیس و کشته و زخمی شدن ده ها نفر

1۳- اعتراضات به توهین سحر قریشی به یک پاکبان در تهران
1۴- پرتاب ماهواره نور توسط سپاه پاسداران به فضا

1۵- انتشـار فیلمـی از نوشـیدن ادرار شـتر توسـط یـک مدعـی طـب 
اسـالمی و بازداشـت وی توسـط پلیـس

1۶- آغاز ماه رمضان در زیر سایه ویروس کرونا

رایزنی فرماندار عنبرآباد با مهندس عباس زاده 
برای خرید محصوالت کشاورزی شهرستان

اردیبهشـت  ششـم  شـنبه  روز 
مهندس عبـاس زاده مدیرکل خرید 
و فـروش سـازمان تعاونی روسـتایی 
کشـور به همـراه رئیـس اداره تعاون 
محمـود  بـا  شهرسـتان  روسـتایی 
رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد، 
یوسـفی زاده معاون سیاسـی، امنیتی 
و اجتماعی فرمانـداری، مدیر جهاد 

کشـاورزی، رئیـس صنعـت، معـدن و تجـارت در خصـوص خریـد 
توافقـی محصـوالت کشـاورزی دیـدار و گفتگـو کردنـد.

در ایـن دیـدار ابتـدا محمـود رئیسـی ضمـن عـرض تبریـک حلول 
مـاه مبارک رمضان از حضور مهندس عباس زاده در شهرسـتان تشـکر 
کـرد و افـزود شهرسـتان عنبرآباد به لحاظ قدمت و پیشـینه کشـاورزی 
یکـی از قطب هـای کشـاورزی کشـور بوده که توانسـته طی سـال های 
مختلف در تولید سـیب زمینی، پیاز و سایر محصوالت در سطح استان 
و کشـور مقام های نخسـت را کسـب نماید. فرماندار عنبرآباد بیان کرد 
متاسـفانه یکی از مشـکالت کشـاورزان شهرسـتان فروش محصوالت 
کشـاورزی اسـت کـه بـا سوء اسـتفاده واسـطه ها و دالالن باعـث افـت 
شـدید قیمت ها شـده کـه این امر باعـث نارضایتی کشـاورزان گردیده 
اسـت. در پایـان مدیـرکل خریـد و فـروش سـازمان تعاونـی روسـتایی 
کشـور پیرامـون خرید محصوالت کشـاورزی مباحثی مطـرح نمودند 
و افـزود بـر اسـاس قیمـت روز محصـوالت را از کشـاورزان به صورت 

نقـد خریـداری می نماییم.

بارندگی های اخیر ۵۰۰ میلیون تومان به شبکه 
فاضالب شهر کرمان خسارت وارد کرد

روح االمینـی بـا اشـاره بـه خسـارت ۵۰۰ میلیـون تومانـی بـه شـبکه 
جمع  آوری فاضالب شـهر کرمان گفت: فرآیند تصفیه خانه بر اسـاس 
تصفیـه  فاضـالب خانگی طراحی شـده اسـت که بـا هدایـت آب ها به 
داخـل کانال هـای فاضـالب کل سیسـتم تصفیه خانه نیز دچار مشـکل 

می شـود.
فاضالب  تصفیه خانه  و  شبکه  بهره برداری  بر  نظارت  دفتر  مدیر 
شهر کرمان گفت: بارندگی های اخیر ۵۰۰ میلیون تومان به شبکه و 
به  اشاره  با  االمینی  روح  حمید  زد.   خسارت  فاضالب  تصفیه خانه 
بارندگی های اخیر در شهر کرمان اظهارداشت: متاسفانه در شهر کرمان 
به سمت دریچه های فاضالب هدایت  بارندگی ها  از  ناشی  آب های 
شدند و در نتیجه گل  و الی و امالح خاک کف کوچه ها به شبکه 
 فاضالب وارد شد. روح االمینی با بیان این که خطوط انتقال و سیستم 
بر اساس جمع آوری  تصفیه خانه و شبکه های جمع آوری فاضالب 
فاضالب خانگی طراحی شده است گفت: شیب این شبکه ها کم است 
و خاک ماسه و سنگ در این شبکه ها ته نشین می شود. وی  ادامه داد: 
از آن جایی که فشار پشت شبکه نیست، سنگ، ماسه و گل و  الی در 
حوضچه ها می ماند و در نتیجه فاضالب حرکت نمی کند و می گندد. 
فرآیند تصفیه خانه بر اساس تصفیه  فاضالب خانگی طراحی شده است 
که با هدایت آب ها به داخل کانال های فاضالب کل سیستم تصفیه 

خانه نیز دچار مشکل می شود.

به زودی مرغ ها هم زنده به گور 
خواهند شد 

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار استان تهران: 
مرغداران، مرغ هایی را که پرورش داده اند روی دستشان مانده و وزن 
مرغ ها به باالی ۳ کیلوگرم رسیده و نهاده برای خوراک آنها و دارو و 

واکسن برای نگهداری آنها وجود ندارد. 
خریداری  را  مرغ ها  این  نمی شود  پیدا  هم  خریداری  سویی  از 
کند؛چنانچه این رویه به همین صورت ادامه پیدا کند به زودی مرغداران، 

مرغ هایشان را زنده به گور خواهند کرد.

دکتر مکارم:
تنها سه فوتی ناشی از کرونا در هفت شهرستان 

جنوبی داشته ایم
اصغـر مـکارم در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار روشـنفکری گفـت: از 
ابتدای اسـفند سـال گذشـته تـا روز 
هفتـم اردیبهشـت ماه با انجـام معاینه 
و نمونه گیـری کرونـا از ۵۶۲ نفـر، 
تسـت ۳۶ بیمـار در جنـوب کرمـان 

مثبـت اعالم شـده اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 

جیرفـت در خصـوص آخریـن وضعیت مـوارد مثبـت، اظهار کـرد: از 
ایـن تعـداد مـوارد مثبت قطعی، 1۸ نفـر پس از بهبودی کامـل از مراکز 
درمانی تحت پوشـش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ترخیص شده اند 
و 1۲ نفـر نیـز تا بهبـودی کامل در قرنطینـه خانگی به سـر می برند. وی 
اضافـه کـرد: همچنیـن از ایـن تعـداد ۳ نفـر در بیمارسـتان های جنـوب 
کرمـان بسـتری و تحـت مراقبـت می باشـند و ۳ بیمـار مبتال بـه کووید 
1۹ نیز متاسـفانه جان خود را از دسـت داده اند. مکارم به تفکیک آمار 
مبتالیـان بـه کووید 1۹ در سـطح جنـوب کرمان پرداخـت و بیان کرد: 
تاکنـون 1۵ نفـر از شهرسـتان جیرفـت، 1۴ نفر از شهرسـتان کهنوج، ۳ 
نفر از شهرسـتان عنبرآباد، 1 نفر از شهرسـتان رودبار، ۲ نفر از شهرستان 
قلعه گنـج و یـک نفـر نیـز از شهرسـتان فاریـاب بـه ایـن بیمـاری مبتـال 
شـده اند و تـا کنـون مـورد مثبتی از شهرسـتان منوجـان گزارش نشـده 
اسـت و ۳ مورد فوتی نیز مربوط به شهرسـتان کهنوج می باشـد. رئیس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت اظهار کـرد: در بازه زمانی اول اسـفند 
تاکنون ۶۳۴ بیمار تنفسـی مشـکوک به کرونا در مراکز درمانی جنوب 
کرمـان بسـتری شـده و از این تعـداد ۶۰۳ نفر پـس از بهبودی ترخیص 
شـده اند. وی در خاتمـه تاکیـد کرد: همچنان بهتریـن و امن ترین مکان 
بـرای در امـان مانـدن از این بیماری، خانه اسـت، پس با مانـدن در خانه 
و بـا رعایت نکات بهداشـتی بـه کادر درمان که در صـف مقدم مبارزه 

بـا کرونا هسـتند کمک کنید.

دکتر احمدی:
مهار ۴۵ میلیون مترمکعب روان آب 

در جنوب استان کرمان
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفت: 
در بارندگی هـای اخیـر ۴۵ میلیـون 
جنـوب  در  روانـآب  مترمکعـب 

شـد. مهـار  کرمـان 
اطـالع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
رسـانی سـازمان جنگل هـا، مراتع و 
آبخیـزداری کشـور، حمزه احمدی 

بـا بیان اینکه طرح های آبخیـزداری در این منطقه ۴۵ میلیون مترمکعب 
روانـآب را مدیریـت کـرده گفـت: ۴۰۰ هـزار متـر مکعب رسـوب نیز 
توسـط ۸۵۰ بند سـنگی و خاکی مهار شده است. حمزه احمدی افزود: 
ایـن میـزان رسـوب در پـی بارندگی هـای امسـال کنتـرل و در مجموع 
۵۰ درصـد بندهای سـنگی و خاکی آبخیـزداری و آبخوانداری منطقه 
جنـوب کرمـان آبگیـری شـد. وی ادامـه داد: در پـی بارش هـای اخیـر 
بندهـای سـنگی و خاکـی آبخیـزداری و آبخوانـداری منطقـه جنـوب 
کرمـان بیـش از یکهـزار تُـن کنترل فرسـایش داشـتند. مدیـرکل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمان با بیـان اینکه آبگیـری طرح های 
آبخیـزداری و آبخوانـداری عـالوه بر کنترل سـیالب و رسـوب، نقش 
مهمـی در تغذیه سـفره های زیـر زمینی دارد گفـت: در بارش های اخیر 
1۰ میلیـون متـر مکعـب آب به سـفره های زیرزمینی این منطقـه افزوده 
شـده اسـت. وی مسـاحت مجمـوع حوزه هـای آبخیـز جنـوب کرمان 
را سـه میلیـون و ۶۰۰ هـزار هکتـار عنـوان کـرد و گفـت: طرح هـای 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره کل  آبخوانـداری  و  آبخیـزداری 
جنوب کرمان شـامل عملیات سـنگی مالتی، خاکی و پخش سیالب، 
گابیونـی و بیومکانیکـی )بانکـت بنـدی( در ۳۶ حـوزه آبخیـز در حال 

مطالعـه و اجرا اسـت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:
 پیگیری جدی ایمنی بناهای

 تاریخی و قدیمی
مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی 
شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و 
کرمـان بـا اشـاره بـه پیگیـری جدی 
ایمنـی بناهـای تاریخـی و قدیمـی، 
بـر افزایـش ایمنـی بناهـای تاریخـی 

تأکیـد کـرد.
آنالیـن،  کرمـان  گـزارش  بـه 
سـازمان  ارتباطـات  از  نقـل  بـه 

آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان، رضـا میرزایـی بـا 
اشـاره بـه خطـر ریـزش برخـی از سـاختمان های بافـت قدیـم به علـت  
شـرایط جـوی و بارش بـاران در روزهای اخیر گفـت: برای جلوگیری 
از وقـوع حادثـه، نظـارت بـر شـرایط ایـن سـاختمان ها کـه به علـت 
قدمـت زیـاد، دچـار فرسـودگی شـده اند، ضـروری اسـت. وی افـزود: 
البتـه طبـق ضوابـط، انجـام تعمیـرات و ایمن سـازِی بناهـای تاریخـی، 
نیازمنـد اقدامات کارشناسـی اسـت که قاعدتـاً باید سـازمان مربوط در 
ایـن زمینـه اقـدام کنـد، اما اگـر برای شناسـایی برخـی نقـاط ناایمن، به 
کمـک سـازمان آتش نشـانی کرمـان نیـاز باشـد، ایـن سـازمان در حد 
تـوان آمادگـی دارد.  مدیرعامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی 
شـهرداری ادامه داد: بناهایی که به ثبت رسـیده اند، تحت نظارت اداره  
کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری هسـتند، اما نسبت به 
مقاوم سـازی بناهـای تاریخـی کـه ثبـت نشـده اند، مالکان حقیقـی باید 
اقـدام کننـد.  میرزایـی همچنیـن از تعامـل بیـن سـازمان آتش نشـانی و 
خدمات ایمنی شـهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری در زمینۀ ایمنی بناهای تاریخی خبر داد و گفت: بر همین 
اسـاس، عـالوه بـر ممیـزی بـازار کرمـان، دوره هـای آموزشـی اطفـای 
حریـق نیز بـرای کارکنـان حفاظـت اداره کل میراث فرهنگـی، صنایع 

دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان  برگـزار شـده اسـت.

اسـتاندار کرمـان، بعـد از ظهـر جمعـه پنجـم 
اردیبهشـت ماه سـرزده و ناشـناس بـا خـودروی 
شـخصی در مناطق سـیل زده اندوهجرد و جهر 
در بخـش شـهداد حضـور یافـت و مشـکالت 
اهالـی را پیگیـری و دسـتورات الزم را تلفنی به 

مدیـران ابـالغ کرد.
روحانیـون  از  کدروتـی  االسـالم  حجـت 
روسـتای جهـر، در ایـن بـاره به روابـط عمومی 
از  داشـتم  قصـد  گفـت:  کرمـان  اسـتانداری 
روسـتای جهـر به کرمـان بروم کـه در رودخانه 
متوجـه حضـور یک خودروی جدید شـدم که 
بـه سـمت اندوهجرد حرکـت کـرد. برخی که 
در محـل بودنـد گفتند »احتمـاال اسـتاندار بود« 

امـا باور نکـردم.
خـودرو  از  اندوهجـرد  بـه  جهـر  مسـیر  در 
سـبقت گرفتم و ۵۰۰ متر بعد ایسـتادم و جلوی 
خـودرو را گرفتـم. راننـده کـه ایسـتاد متوجـه 
شـدم دکتـر فدائـی راننـده خـودرو اسـت. بـا 
بـه روسـتای جهـر برگشـتیم و حـدود  ایشـان 
یـک سـاعت اسـتاندار ضمـن گفتگو بـا مردم، 
مشـکالت روسـتا را بررسـی و دسـتورات الزم 

را بـه مدیـران اسـتان ابـالغ نمـود.
بـه  ادامـه  در  اسـتاندار  افـزود:  کدروتـی   
اندوهجـرد رفت و مشـکالت اهالـی را پیگیری 

نمـود.
اسـتاندار کرمان در تشـریح این سـفر گفت: 

اتفـاق  بـه  بنـده  بـود و  بازدیـد کامـال سـرزده 
به صـورت  شـخصی  خـودروی  بـا  و  همسـرم 

ناشـناس بـه منطقـه رفتـم.
وی بـا بیـان اینکـه بـا ایـن وجـود تعـدادی 
همـراه  بـه  افـزود:  شـناختند  را  بنـده  مـردم  از 
بعضـی  از  روسـتا  روحانـی  کدروتـی  آقـای 
بازدیـد  روسـتا  در  آسـیب دیده  خانه هـای  از 
کردیـم و تعـدادی از این مشـکالت را از طریق 
تمـاس تلفنی با مدیران مربوطـه پیگیری کردم.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه کانـال 
سـیل  جریـان  در  مـردم  کشـاورزی  آبرسـانی 
آسـیب دیـده اسـت خاطر نشـان کرد: بـا تماس 
تلفنـی بـا جهاد کشـاورزی مقرر شـد این کانال 

بازسـازی و لوله گـذاری شـود.
بیـان اینکـه وسـایل خانـه مـردم در  بـا  وی 
سـیل خـراب شـده اسـت گفـت: ایـن موضوع 

را پیگیـری خواهیـم کـرد تـا بخشـی از لـوازم 
تامیـن شـده و همچنیـن  خانگـی سـیل زدگان 
بـرای کمـک  مصوبـه ای  تـا  می کنیـم  تـالش 
از دولـت بگیریـم. بالعـوض مـردم سـیل زده 

از  تعـدادی  از  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فدائـی 
باغـات در شـهر اندوهجـرد نیـز که بر اثر سـیل 
گفـت:  کـردم  بازدیـد  بودنـد،  دیـده  آسـیب 
ورود  قضیـه  ایـن  در  بایـد  کشـاورزی  جهـاد 
کنـد و بالفاصلـه الیروبـی و احیـای قنـوات در 
مناطـق سـیل زده شـهداد و نیز الیروبـی باغ ها را 

پیگیـری کنـد.
اسـتاندار کرمـان روند امدادرسـانی بـه مردم 
روسـتای  و  اندوهجـرد  منطقـه  در  سـیل زده 
جهـر را نسـبتا خـوب ارزیابـی کـرد و افـزود: 
الیروبـی و احیـای قنـوات در مناطـق سـیل زده 
مـورد تاکیـد اسـت چـرا کـه درآمد و معیشـت 

کشـاورزان بـه ایـن موضـوع بسـتگی دارد.
وی بـا بیـان اینکه کارهای اولیه امداد رسـانی 
بـه مردم سـیل زده انجام شـده و الیروبـی منازل 
بـه اتمام رسـیده اسـت تصریـح کـرد: اقدامات 
انجام شـده توسـط دسـتگاه ها مطلوب است اما 
کارهایـی هنـوز وجـود دارد که بایـد با کمک 
هـم به اتمام رسـاند. به گـزارش روابط عمومی 
 ۹۹/1/۲۹ جمعـه  بامـداد  کرمـان  اسـتانداری 
بـه روسـتاهای گلبـاف و  جـاری شـدن سـیل 

شـهداد خسـارات زیـادی وارد کرد.

ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
بیـان  بـا  کرمـان  جنـوب  اسـالمی 
اینکـه 1۰۰۶ نفر هنرمند در جنوب 
قـرار  تاثیـر کرونـا  کرمـان تحـت 
گرفته انـد. گفـت: ۴ و نیـم میلیـارد 
تومـان در ایـن حـوزه نیز خسـارت 

وارد شـده اسـت.
به گـزارش روابط عمومی اداره 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
جنـوب کرمـان، حسـین اسـحاقی 
مدیـران  هماهنگـی  جلسـه  در 
هنـری  آزاد  آموزشـگاه های 
داشـت:  اظهـار  کرمـان  جنـوب 
بـه صنف هـای  فرهنگـی و هنـری 
کرونـا  ایـام  در  کرمـان  جنـوب 
شـده  وارد  زیـادی  خسـارت های 

اسـت امیـدوارم هرچـه زودتـر این 
شـود. نابـود  و  نیسـت  بیمـاری 

بخشـنامه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
آزاد،  آموزشـگاه های  بازگشـایی 
بـه  بخشـنامه  ایـن  کـرد:  تصریـح 
بهداشـتی  اصـول  رعایـت  شـرط 
ارائه شـده اسـت می طلبد بـا توجه 
به شـرایطی که وجود دارد رعایت 
اصول بهداشـتی مدنظر قرار گیرد. 
اسـحاقی بـا بیـان اینکـه در بخـش 
اقتصـاد فرهنگ و هنـر در این بازه 
زمانـی کـه تعطیل شـده خسـارت 
بیـان  اسـت،  شـده  دیـده  جـدی 
کـرد: در جنـوب کرمـان دو نمونه 
از  اسـت  بـرآورد شـده  خسـارت 
جمله خسـارات وارده و خسـارات 

بـرآورد  اسـت  بـوده  النفـع  عـدم 
پیگیـری می کنیـم  هزینـه شـده و 
نشـود.  از کسـی ضایـع  تـا حقـی 
پویش هـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
در خانـه بمانیـم توسـط هنرمنـدان 
جنـوب کرمانی بخوبی اجرا شـده 
اسـت، عنوان کـرد: ایـن اداره کل 
بـه عنـوان اصحـاب فرهنـگ هنـر 
و رسـانه اطالع رسـانی و پیگیـری 

مشـکالت ایـن حـوزه اسـت.
ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
بیـان  بـا  کرمـان  جنـوب  اسـالمی 
اینکـه 1۰۰۶ نفر هنرمند در جنوب 
کرمـان  تحـت تاثیـر کرونـا قـرار 
گرفته انـد.  گفـت: ۴ و نیـم میلیارد 
تومـان در ایـن حوزه نیز خسـارت 

وارد شـده اسـت.
رامین افتخاری معاون سـینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
جنـوب کرمـان نیـز در این جلسـه 
آموزشـگاه ها  مدیـران  گفـت: 
گـزارش و عملکـرد منظـم ارسـال 
و  مسـائل  جریـان  در  تـا  نماینـد 
باشـیم. آموزشـگاه ها  مشـکالت 

جلسـه  ایـن  در  اسـت،  گفتنـی 
بیـان  بـه  آموزشـگاه ها  مدیـران 
وارد  خسـارت های  و  مشـکالت 
شـده بـه حـوزه آموزشـگاه خـود 

پرداختنـد.

سرزده واقعی به سبک پروفسور فدایی

حسین اسحاقی:

بیش از هزار هنرمند در جنوب کرمان تحت 
تأثیر کرونا قرار گرفته اند

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع 
رضـوی  کرمـان،  اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی 
علـوی مدیـر دفتـر نظارت بـر خدمـات عمومی 
این شـرکت با اشـاره به اقدامـات صورت گرفته 
در راسـتای پیشـگیری از انتقال و شـیوع بیماری 
کرونـا اظهـار داشـت: ایـن شـرکت بـا تشـکیل 
کمیتـه »پیشـگیری از انتشـار ویـروس کرونـا« و 
برگـزاری جلسـات متعـدد، اقدامات شایسـته ای 

در ایـن زمینـه انجـام داده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تالش جهـادی این شـرکت 
برای مقابلـه با کرونا، افزود: توزیع بروشـورهای 
مجازی با هدف آگاهی بخشـی و اطالع رسـانی 
بنـر و  انتشـار در فضاهـای مناسـب، نصـب   و 
پوسـترهای آموزشـی مبـارزه بـا ویـروس کرونا 
بـا هـدف ارتقـاء آگاهـی و دانـش همـکاران، 
جهـت  در  شـرکت  کارکنـان  کلیـه  آمـوزش 
ارتقـاء سـطح مهارت هـا، معلومـات عمومـی و 
دانـش حرفـه ای مربـوط بـه ویـروس کرونـا بـا 
از  رفتارهـا  تغییـر  و  نگرش هـا  اصـالح  هـدف 

جملـه ایـن اقدامـات اسـت.
 رضـوی علـوی ضمـن اشـاره بـه قـرار دادن 
مـواد ضدعفونـی کننـده در ورودی شـرکت، 
بیـان نمـود: ضدعفونـی کـردن تمـام سـطوح و 
وسـایل اداری از قبیل میز و صندلی، شـیرآالت، 
دسـتگیره درب هـا و نرده هـای راه پلـه و وسـایل 
نقلیـه نیـز بـه صـورت مسـتمر و روزانـه انجـام 
مدیـر  بـا  مکاتبـه  شـد:  یـادآور  وی  می شـود. 

بحران اسـتانداری، علوم پزشـکی، غذا و دارو و 
سـازمان صنعـت، معدن و تجارت اسـتان کرمان 
بـرای دریافـت تجهیـزات پزشـکی، حـذف اثـر 
انگشـت حضـور و غیـاب کارکنـان در سـطح 
شـرکت و تهیـه و توزیـع ماسـک و دسـتکش 
همچنیـن  و  همـکاران  بیـن  مصـرف  یک بـار 
عرضه شـیلد، دسـتکش و مواد ضدعفونی برای 
ماموریـن قرائـت و وصـول از دیگـر اقدامات به 

شـمار می آیـد.
مدیر دفتـر نظارت بر خدمات عمومـی، ادامه 
جلسـات  اداری،  سـفرهای  ماموریت هـا،  داد: 
و بازدیدهـای غیرضـروری و تمـام سـمینارها و 

دوره هـای آموزشـی نیـز لغو شـده اسـت. 
مالقـات  محـدود کـردن  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بیـن همـکاران و  از تجمـع  پرهیـز  عمومـی و 
اسـتفاده از دسـتگاه ترموویژن برای تب سـنجی 
همـکاران تصریح کرد: برای تسـهیل و تسـریع 
ایـن شـرکت تمـام سـعی  کار اربـاب رجـوع 
خـود را کـرده تـا بتوانـد خدمـات مـورد نیـاز 

مشـترکین خـود را بـه صـورت غیـر حضـوری 
ارائـه نمایـد و بـا ایـن کار، تـردد مشـترکین در 
سـطح شـرکت کاهش خواهد یافـت. این مقام 
مسـئول خاطرنشـان کـرد: در صـورت نیـاز بـه 
ورود اربـاب رجـوع بـه شـرکت، توصیه هـای 
بهداشـتی به وی بـرای رعایت اصول بهداشـتی 
ارائـه و همچنیـن دسـتکش یک بـار مصـرف، 
ماسـک و مـواد ضدعفونـی در اختیـار آن هـا 
قـرار داده می شـود و عـالوه بر آن همـکاران پر 
خطـر و دارای سـابقه بیمـاری حـاد و زمینـه ای 
نیـز شناسـایی و بـرای آنـان از قانـون دورکاری 

اسـتفاده شـده اسـت.
کف پـوش  از  اسـتفاده  داشـت:  ابـراز  وی 
آغشـته به مواد ضدعفونی کننـده در درب های 
مسـائل  بـه  ویـژه  توجـه  شـرکت،  ورودی 
بهداشـتی مراکـز اتفاقات و عملیـات واحدهای 
فوریت هـای  و  دیسـپاچینگ  امـور  و  اجرایـی 
بـرق و توزیـع ماسـک و دسـتکش بهداشـتی و 
مایـع ضدعفونـی کننـده و کنتـرل مسـتمر ایـن 
مراکـز و به خصـوص خودروهـای اتفاقات نیز 

از دیگـر فعالیت هـا بـوده اسـت.
وی با اشـاره به نظارت مسـتمر معاونین، مدیر 
امـور نظارت بـر خدمات و دفتـر ایمنی و کنترل 
ضایعـات بر انجام صحیح فرآیندها، خاطرنشـان 
بـا  و  جـدی  صـورت  بـه  شـرکت  ایـن  کـرد: 
حساسـیت ویـژه، موارد عنـوان شـده را پیگیری 
و نظـارت مسـتمر بـر انجـام صحیح آن هـا دارد.

مهندس رضوی:

پیشگیری از شیوع کرونا با استفاده از افزایش خدمات الکترونیکی

بـه گـزارش خبـر گـزاری صـدا و سـیمای 
 11۵ اورژانـس  مسـئول  کرمـان،  مرکـز 
سـیرجان گفـت:روز جمعـه پنجم اردیبهشـت 
پاراگالیدر سـوار ۳۳ سـاله در سـایت سـلطان 
پیرغیـب پـس از دقایقی پرواز در ارتفاع 1۰۰ 
متـری سـقوط کـرد و بـر اثـر جراحـات وارد 

شـده جـان باخـت. نبـی اهلل حیدرپـور افزود : 
بـر اسـاس اطالعات جمع آوری شـده بـال این 
پاراگالیـدر به علت شـدت بـاد، دچار ریزش 
دیـواره  بـه  تعـادل  دادن  از دسـت  بـا  و  شـد 
کـرد.  سـقوط  و  برخـورد  سـایت  صخـره ای 
خاطـر نشـان می شـود این ورزش تـا کنون در 

ایـن اسـتان حـوادث دردناکـی بـه بـار آورده 
اداره کل  و  و می طلبـد کـه سیسـتم قضایـی 
و  جـدی  نظـارت  بـا  اسـتان  فرودگاه هـای 
قانـون مـدار کـردن مربیـان و هنرجویـان ایـن 
رشـته از تکـرار حـوادث مشـابه جلوگیری به 

آید. عمـل 

با جان باختن یک پاراگالیدر سوار دیگر در استان کرمان؛

لزوم ورود سیستم قضایی به تخلفات  مربیان این رشته
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)ص(:  اهلل  رسـول  قـال 
»خداونـد بهشـت را حرام 
دشـنام  هـر  بـر  کـرده 
بـی  آبـروی  بـی  دهنـده 
آنچـه  از  کـه  حیایـی 
بـه  آنچـه  از  و  می گویـد 
باکـی  می شـود  گفتـه  او 
نـدارد و متأثـر و ناراحـت 
ج۲،  )کافـی،  نمی شـود.« 

)۳ ۲ ۳ ص
جمعـی  رسـانه های  عرصـه 
خصوصـاً فضـای مجـازی کارکرد 
بـر  توجهـی  قابـل  بخشـی  اثـر  و 
و  رفتـاری  و  گفتـاری  فرهنـگ 
داشـته  بشـری  جوامـع  در  اخـالق 
چـه  هـر  مـی رود  انتظـار  و  اسـت 
میـزان علـم و آگاهـی نـوع بشـر از 

محیـط پیرامـون خویـش افزایـش 
یابـد بـه همان انـدازه بر جهـل خود 
وقـوف بیشـتری یافتـه و تواضـع و 
فروتنی را در نهاد وی افزون سـازد. 
همانگونه که بوعلی سـینای بزرگ 
گفته اسـت: »تا بدانجا رسـید دانش 
مـن که بدانم همی کـه نادانم« و در 
امثـال و حکـم ایرانـی آمـده اسـت 
کـه درخـت هر چـه پربارتـر گردد 

افتـاده  تـر می شـود.
آنچـه  تصـور  خـالف  بـر  امـا 
امـروزه مشـاهده می شـود افـول و 
انحطـاط اخـالق و دسـت یـازی به 
مقصـود به هر قیمت و با هر وسـیله 

ممکـن اسـت .

عجیب تـر آنکـه برخـی منادیان 
فرهنـگ، ادب، شـریعت، دیانـت، 
سیاسـت و کیاسـت بـه جـای اثـر 
رویـه  تغییـر  و  مثبـت  گـذاری 
از  سوءاسـتفاده  بـر  کمـر  موجـود 
شـرایط موجـود بسـته  انـد و سـوار 
بر امـواج حبوط اخالقیات، توسـن 
مـراد خویـش می راننـد و بـا کمال 
تأسـف از آنجـا کـه النـاس علـی 
دیـن ملوکهـم، کاربـران و مریدان 
پیـرو آنـان نیـز بـه تأسـی از مـراد، 
تـرک تازی را از حـد می گذرانند.
ادعـا  ایـن  مصادیـق  از  یکـی 
حصـر  و  حـد  بـی  افزایـش 
توهین هـا، تهمت هـا و فحاشـی ها 

بـه دولـت و در رأس آن ریاسـت 
هرگـز  و  اسـت  جمهـور  محتـرم 
نمی کننـد  توجـه  مهـم  ایـن  بـه 
کـه ایشـان ملبـس بـه لبـاس پیامبر 
اسـالم بوده و از نظر قانون اساسـی 
کشـور، شـخص دوم مملکـت بـه 
شـمار می آیـد و اینگونـه اقدامات 
همـان  حمایـت  اثـر  در  متأسـفانه 
سیاسـت  مغـرض،  ورزان،  کینـه 
بـه  شـدن  تبدیـل  حـال  در  بـاز 
معمـول  رویـه ای  و  عـادی  امـری 
منتقدیـن  از  عـده  ایـن  اسـت. 
دولـت کـه تریبـون، قلم، مؤسسـه 
نشـر، روزنامـه و بسـیاری امکانات 
دیگـر حتی از بیت المـال متعلق به 

عمـوم مـردم در اختیارشـان اسـت 
از هیـچ فرصتـی برای ابـراز وجود 
و تثبیـت موقعیـت خـود و درهـم 
کوبیـدن مواضـع و موقعیت دولت 
و جایـگاه  ریاسـت محترم جمهور 
نظـر  در  بـدون  و  ننمـوده  دریـغ 
گرفتـن اثـرات منفـی بلنـد مـدت 
این گونـه اعمال، پـرده حیا و عفت 
را دریده و دانسـته یا نادانسـته یکه 
و  توهیـن  و  فحاشـی  عرصـه  تـاز 
اذهـان  تشـویش  و  اکاذیـب  نشـر 
عمومـی شـده اند، غافـل از اینکـه 
سـکاندار ایـن کشـتی عظیـم هـر 
شـخصی که باشـد، اگر گوشـه ای 
از آن سـوراخ شـود اصل آن غرق 

کـه  جماعـت  ایـن  شـد.  خواهـد 
اسـت  فزونـی  بـه  رو  تعدادشـان 
گویـی کـه آینـده نگـری را از یاد 
برده انـد و ضمـن بـازی در زمیـن 
دشـمن فقـط به منافـع کوتاه مدت 

می اندیشـند. خـود 
باید توجه داشـت کـه این گونه 
مبیـن  شـرع  در  تنهـا  نـه  اعمـال 
اسـالم و در قانون اساسـی، حقوق 
عمومی و خصوصی کشـور امری 

مذمـوم و مسـتوجب تعزیـر اسـت 
بلکه در جوامع الئیک و سـکوالر 
هـم جایگاهـی نـدارد و از این نمد 
بـرای فرصـت طلبان کالهـی بافته 

نخواهد شـد.

با گسترش روز افزون توهین به رئیس  جمهور، خصوصًا در فضای مجازی؛

هتاکان، دانسته یا نادانسته در زمین دشمن بازی می کنند

و  بایدهـا  و  آداب  از  بسـیاری 
کـه  احکامـی  و  دینـی  نبایدهـای 
نمـوده،  بـرای مـا فـرض  خداونـد 
فـارغ از حـالل و حرام و مسـتحب 
فایده هـا  دارای  بـودن،  مکـروه  و 
علمـی  نظـر  از  آسـیب هایی  یـا  و 

می باشـند.
روزه  احـکام  ایـن  از  یکـی 
اسـت، علـی رغـم اینکـه بسـیاری 
یـک  را  روزه  تـا  دارنـد  اصـرار 
عمـل آسـیب زا و متحجرانه قلمداد 
نماینـد امـا روز بـه روز علـم نویـن 
بـر  روزه داری  درخشـان  آثـار 
تربیـت، سـالمت جسـمی، اجتماع 
از  می رسـاند.  اثبـات  بـه  را  و..... 
جـان  بـزرگ  اندیشـمند  جملـه 
الک کـه می تـوان او را بـه عنـوان 

شـخصی کـه اولیـن ذهـن مـدرن 
را داشته اسـت نـام بـرد، معتقـد بود 
کـه هـدف اصلـی تعلیـم و تربیـت 
 )self control( خویشـتن داری
اسـت. اگـر می خواهیـم کـودکان 
منضبـط بـار آینـد، بایـد از همـان 
ابتـدا بـا آنهـا جـدی باشـیم، زیـرا 
از بیـن بـردن عـادات اولیه، دشـوار 
تریـن  عالـی   آنکـه  حـال  اسـت. 
درجـه در تمریـن خویشـتن داری 
را می تـوان در روزه داری دیـد، یـا 
نظریات پزشـکی بی شـماری که بر 
آثـار مثبـت روزه در درمان بیماری 
های گوارشی، فشـارخون، سرطان 

می گـذارد. ...صحـه  و 
بـاری آنچـه کـه در ایـن مقـال 
قصـد پرداختـن بـه آن را داریـم 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  بـرکات 
یکـی  می باشـد،  داری  روزه 
کـه  داری  روزه  فلسـفه های  از 
می شـود  تأکیـد  آن  بـر  همـواره 
تحمـل  بـا  اغنیـا  کـه  اسـت  ایـن 
همیشـه ی  حـال  گرسـنگی  رنـج 
را  جامعـه  فقـرای  و  گرسـنگان 
درک نماینـد، روایـت اسـت کـه 
»َکاَن َرُسـوُل اهللِ -صلـی اهلل علیـه 

وسـلم- أَْجَوَد النَّـاِس َوَکاَن أَْجَوُد 
َرَمَضـاَن َمـا یَُکـوُن فِـی 

کـس  همـه  از  خـدا  رسـول 

سـخاوتمندتر و بخشنده تر بود و در 
مـاه رمضـان بیشـتر از سـایر اوقـات 

داشـت« بخشـندگی  و  سـخاوت 

از آن دارد  ایـن حدیـث نشـان 
کـه خداوند با چشـاندن گرسـنگی 
حـس همدلـی و ادراک بی نوایـان 

را در انسـان تقویـت می نمایـد،   این 
باعـث می شـود  توجـه و آگاهـی 
در  و  کننـد  فقـرا کمـک  بـه  کـه 

حـق آنـان مهربانی نماینـد، چرا که 
مهـر و محبت از درد و رنج نشـأت 
می گیـرد و روزه یک شـیوه عملی 
و  مهـر  پـرورش  و  تقویـت  بـرای 
هـر  و  می باشـد  نفـس  در  عاطفـه 
وقـت ثروتمنـدان نسـبت به فقـرا و 
گرسـنگان مهر و محبت و بخشش 
و صمیمیـت  باشـند، صفـا  داشـته 
در بیـن طبقـات اجتمـاع بـه وجـود 
از  حسـادت  و  کینـه  و  می آیـد 
گفته هـا  و  رفـت  خواهـد  بیـن 
خیرخواهانـه  نصیحت هـای  و 
تأثیرگـذار خواهد بـود. و نیز انفاق 
و ایثار، مساوات و اختالف طبقاتی 
را در جامعـه کمتـر می نمایـد، حال 
آن کـه رمضـان امسـال بـا تمامـی 
بـا  و  اسـت  متفـاوت  رمضان هـا 
توجـه به بحـران بیمـاری کرونا که 
تمام جهـان را درگیر خود نموده و 
اقتصاد اغلـب جوامع را تحت تأثیر 
خـود قـرار داده و تعداد بسـیاری از 
افـراد زحمتکـش جامعـه را مجبور 
بـه خانـه نشـینی نمـوده، وظیفـه را 
بـر دوش اقشـار برخـوردار جامعـه 
سـنگین تر نمـوده اسـت و ضروری 
اسـت تـا زمـان طـی نمـودن ایـن 

بحـران، جامعـه انسـانی بـا حمایت 
از یکدیگـر زیـان حاصـل شـده را 
ترمیم نمایند. لذا در رمضان امسـال 
کـه متأسـفانه جامعه مسـلمان ایران 
عزیـز از نعمـت جمـع خوانی هـای 
افطـار  ضیافت هـای  وحـی،  کالم 
مسـاجد،  و  منـازل  در  سـحر  و 
قـدر  شـب های  همگانـی  تجهـد 
محـروم هسـتند بـه گونـه ای دیگـر 
ایـن  و  داده  و جـال  را صفـا  روح 
انـزوای غریبانـه را با گرفتن دسـت 
قابـل  برخـوردار  هـم وطنـان کـم 
سـحر  سـفره  و  نماینـد  تحمل تـر 
و افطـار خـود را بـا اقشـار آسـیب 
پذیـر از جملـه کارگـران روز مزد، 
دسـت  نظیـر  پـا  خـورده  کاسـبان 
فروشـان، رانندگان و خدمه ناوگان 
حمـل و نقل، پرسـنل شـرکت های 
خدماتـی و نظافتی، مهاجران افغان، 
افـراد بی خانمـان  کـودکان کار و 
تقسـیم نماینـد تـا یـک بـار دیگـر 
بزرگـواری، سـخاوت و فـداکاری 
مـردم بـزرگ ایـران ناجـی آنها در 
ایـن بحـران، همانند تمـام روزهای 
سـخت همچـون جنـگ تحمیلی، 

بالیـای طبیعـی و ... باشـد.

با توجه به شرایط متفاوت ماه رمضان امسال با گذشته؛

نان خویش را، با روزه داران مستمند تقسیم کنیم

محیا احمدی/روانشناس

کوهپایـه  بـرق  اداره  رئیـس 
بـرق  شـبکه  از  بخشـي  گفـت: 
کوهپایـه کـه بـر اثـر سـیالب اخیر 
شـد. اصـالح  بـود  دیـده  آسـیب 
گفتگـوي  در  اسـدي  منصـور 
بیـان  عمومـي  روابـط  بـا  تلفنـي 
رودخانـه  دبـي  افزایـش  بـا  کـرد: 
کوهپایـه و جـاري شـدن سـیالب 
در بخش هایـي از مناطـق کوهپایـه  
شـبکه برق نیز متاثر از سـیل شـد و 

شـد. وارد  آن  بـه  آسـیب هایي 
وي گفـت: گسـترش و حجـم 
زیـاد سـیالب باعـث سسـت شـدن 
و سـقوط تعـدادي از پایه هـاي برق 
در قسـمت ده مـوال و تیکـدر  شـد 
بـا تـالش بي وقفـه همـکاران  کـه 
امـور اتفاقـات و بهره بـرداري بـرق 
پایه هـاي  وقـت  اسـرع  در  شـرق 
شـبکه  و  تعویـض  آسـیب دیده 

مجـدد بـرق دار شـد.
اسـدي با بیان اینکه مقاوم سازي 
درسـال  فرسـوده  بتنـي  پایه هـاي 
گذشـته باعث شـد تا در سیل اخیر 
بـرق  شـبکه  بـه  آسـیب  کمتریـن 
کوهپایـه وارد شـود اظهارداشـت: 
در بخشـي از مناطـق کوهپایـه نیـز 

کـه امکان مقاوم سـازي به صورت 
شـن ریزي  بـا  نبـوده  بتن ریـزي 
اطراف پایه هاي فرسـوده از سقوط 
احتمالـي پایه هـا در حـوادث نظیـر 

سـیل و زلزلـه جلوگیـري شـد.
وي با اشـاره به اینکه سـیل هفته 
معیـوب  باعـث  کوهپایـه  گذشـته 
شـدن دو پایه فشـار متوسـط و قطع 
بـرق روسـتا شـد، گفـت : بـا نصب 
پایـه فشـار متوسـط 1۲ متـري  دو 
در دامنـه کـوه بـا همـکاري گـروه 
شـبکه  شـرق  بـرق  بهره بـرداري 
ترمیـم و روسـتا مجـدد بـرق دار و 
برخـوردار  بـرق  نعمـت  از  اهالـي 

شـدند.
روسـتاي  در  گفـت:  اسـدي 

هینمـان نیز به دلیل سـقوط تیر برق 
چوبـي، جریـان بـرق قطـع شـد که 
با نصـب پایه فشـار متوسـط چوبي 
و ریگالژ ۵۰ مترکابل خودنگهدار 
رفـع اشـکال و شـبکه برق دار شـد.

وي در ادامـه با اشـاره به اجراي 
پویـش صنعـت بـرق همیشـه بیدار 
پزشـکان  از  تقدیـر  بـا  در کشـور 
و کادر درمانـي کشـور کـه بـراي 
مـداواي بیمـاران کرونا در کشـور 
تـالش مي کننـد اظهارداشـت: مـا 
بـه عنـوان خـادم ملـت در صنعـت 
بـرق بـراي مبـارزه بـا ایـن بیماري 
مطمئـن  و  پایـدار  بـرق  تامیـن  بـا 
مراکـز درمانـي و بیمارسـتان ها در 
مدافعـان سـالمت خواهیـم  کنـار 

بـود. وي افـزود: کارکنـان پرکار، 
سـخت کوش و بـا غیـرت صنعـت 
و  عملیاتـي  بخش هـاي  در  بـرق 
خدماتـي گمنـام و بي ادعـا، زمینـه 
و سـالمت  امنیـت  و  رفـاه  تأمیـن 
فراهـم  را  کشـور  و  مـردم  تمـام 
پایـش  طـرح  بـه  وي  مي کننـد. 
بـرق  اداره  کارکنـان  سـالمت 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  کوهپایـه 
از شـیوع  راسـتاي جلوگیـري  در 
بیمـاري کرونـا و بـه منظـور حفظ 
تکریـم  و  کارکنـان  سـالمت 
پایـش  بـرق،  صنعـت  مشـترکین 
روزانـه  غربالگـري،  و  سـالمت 

مي شـود.  انجـام 
ویـروس  شـیوع  بـا  افـزود:  وي 
کرونا نیز سـاختمان اداري و محیط 
تفریحـي بـاغ کوهپایـه ضدعفوني 
بـه  پایـان  در  اسـدي  اسـت.  شـده 
ارائـه خدمـات غیرحضوري اشـاره 
کـرد و گفـت: مراجعیـن مي توانند 
سـایت  بـه  مراجعـه  طریـق  از 
شـرکت توزیـع برق شـمال اسـتان 
و  ثبـت  را  خـود  درخواسـت هاي 
بـه صـورت غیرحضـوري پیگیري 

یند. نما

شبکه برق آسیب دیده از سیل در کوهپایه اصالح شد

مـاه  روز  اولیـن  بـا  همزمـان 
سـه  اجـرای  رمضـان،  مبـارک 
جنـوب  در  راه سـازی  طـرح 
طرح هـا  ایـن  شـد.  آغـاز  اسـتان 
دوم  بانـد  احـداث  آغـاز  شـامل 
فاریـاب؛  بـه  جیرفـت  محـور 
جنگل آبـاد  دوم  پـل  سـاخت 
جیرفـت و قطعـه جدیـدی از باند 
بـه  جنـوب  رودبـار  محـور  دوم 

اسـت.  ایرانشـهر 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ششـم  شـنبه  کرمـان  اسـتانداری 
اردیبهشـت ۹۹ بـا حضـور معـاون 
کار  کرمـان  اسـتاندار  عمرانـی 
مرحلـه تیرهـای آمـاده سـازه پـل 
سـرجاز جیرفـت یکـی از پل های 
جیرفـت  ورودی  پرترافیـک 
اسـتان  سـمت  بـه  خروجـی  و 
بزرگـراه  ابتـدای  در  هرمـزگان 

شـد. آغـاز  فـارس  خلیـج 
اهتمـام  از  موسـوی  دکتـر 
تسـریع  بـرای  اسـتان  مجموعـه 

تکمیـل  و  احـداث  رونـد  در 
نقلـی  و  حمـل  زیرسـاخت های 
جنـوب اسـتان کرمـان خبـر داد.
دکتـر موسـوی از تکمیـل پـل 
سـرجاز جیرفـت تـا هفتـه دولـت 
خبـر داد و گفـت: باسـاخت ایـن 
پل بـار ترافیکی و حمـل ترانزیتی 
از حـوزه خلیج فـارس به مرزهای 
خواهـد  تسـهیل  کشـور  شـرقی 

 . شد
معـاون  حضـور  بـا  همچنیـن  
کار  کرمـان  اسـتاندار  عمرانـی 
احـداث یـک قطعـه دیگـر از باند 
آباد-رودبـار  بهـادر  محـور  دوم 
شـد.  آغـاز  جنوب-ایرانشـهر 
بـه گفتـه آقـای موسـوی معـاون 
ایـن  کرمـان  اسـتاندار  عمرانـی 
دارد  محـور ۳۶۰ کیلومتـر طـول 
کـه 1۶۵  کیلومتـر آن در حـوزه 
راهـداری جنـوب اسـتان کرمـان 
واقع اسـت. قطعه سـوم این مسـیر 
بـه طـول 1۳ کیلومتـر و بـا صرف 

احـداث  ریـال  میلیـارد   1۷۸
شـد. خواهـد 

مـردم  نماینـده  کمالی پـور 
و  جیرفـت  شهرسـتان های 
چندیـن  اختصـاص  از  عنبرآبـاد 
بـرای  اعتبـار  تومـان  میلیـارد 
جیرفت-بافت-سـیرجان  بزرگراه 
توسـط وزارت راه و شهرسـازی 
بزرگـراه  گفـت:  و  داد  خبـر 
جیرفت-بم و بزرگـراه میانچیل و 
همچنیـن باند دوم محـور جیرفت 
بلـوک خبـر داد و افزود: سـازمان 
برنامـه و بودجـه کشـور و وزارت 
مسـاعد  قـول  شهرسـازی  و  راه 
بـرای کمـک بـه تسـریع در روند 
طرح هـای راه در جنـوب کرمـان 
را در مجلـس دادند کـه به زودی 
بـا تزریـق اعتبـارات رونـد مثبـت 
تصمیمـات  و  کمک هـا  ایـن 

شـد.  خواهـد  مشـخص 
شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
بانـد  گفـت:  نیـز  اسـتان  جنـوب 

جیرفت-فاریـاب- محـور  دوم 
زیارتعلـی 1۴۷ کیلومتر طول دارد 
کـه 1۰۵ کیلومتـر آن در حـوزه 
جنـوب اسـتان کرمـان قـرار دارد. 
آقـای سـاردویی افـزود قطعه اول 
ایـن بانـد کـه امـروز سـاخت آن 
آغـاز شـد بـه طـول 1۴.۵ کیلومتر 
شـهر  خروجـی   فاصـل  حـد  در 
بـا  و  فاریـاب  سـمت  بـه  بلـوک 
صـرف حـدود 1۰۰ میلیـارد ریال 

. می شـود  احـداث 
شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
گفـت:  همچنیـن  اسـتان  جنـوب 
جیرفـت  جنگل آبـاد  دوم  پُـل 
آغـاز  آن  سـاخت  امـروز  کـه 
شـد بـه طـول 1۹۶ متـر و شـامل 
هفـت دهانـه ۲۸ متـری اسـت که 
میلیـارد  اعتبـاری حـدود 1۳۰  بـا 
تـردد  و  می شـود  احـداث  ریـال 
جیرفـت- مواصالتـی  محـور  در 

تسـهیل  را  کهنـوج-رودان 
. می کنـد

با حضور معاون امور عمرانی استاندار کرمان؛

آغاز و ادامه روند احداث ۶ طرح عمرانی راه سازی 
در جنوب کرمان
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی 
روشنفکری
صاحب امتیاز: 

نظر احمدی تنگانی  
 مدیر مسئول و سردبیر:
 احسان احمدی تنگانی

شورای سیاست گذاری : دکتر 
فردوس حاجیان ، دکتر عنایت  اهلل 
رئیسی ، دکتر عبدالرضا دانشی ، 

دکتر یحیی کمالی ، دکتر فرخ رو 
شهابی  و دکتر ناتاشا دربان

دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی: 
محیا احمدی

طراحی و صفحه آرایی :
علی اکبرزاده  

لیتوگرافی و چاپ : طاها3۲۴۵۶7۵3
خیابان بهمنیار حدفاصل کوچه ۱۸ و ۲۰

آدرس دفتر مرکزی نشریه :
کرمان، بولوار۲۲بهمن ،ک ش ۲ ، پ۲

تلفن : ۰9۱3۱۴۱37۰۵
گستره توزیع : استان کرمان 

ارتباط با مدیرمسئول :
ehsan.ahmadi389@gmail.com

در کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
telegram.me/rooshanfekrii

  پیامک : ۰939۱۴۱37۰۵

معـاون فنی و نظـارت اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان با اشـاره به 
نقـش و جایـگاه مرکـز مدیریـت 
راه هـا در حمـل و نقـل ایمـن در 
مدیریـت  مرکـز  گفـت:  جاده هـا 
اطـالع   اولیـه  مسـئولیت  راه هـا 
رسـانی از وضعیت راه های کشـور 

را بـه عهـده دارد. 
مسـلم قادری افـزود: شناسـایی 
جملـه  از  جـاده ای  وقایـع  سـریع 
فعالیت هـای اساسـی یـک مرکـز 
می شـود  تلقـی  راه  مدیریـت 

بنابرایـن شـناخت وقایـع جـاده ای 
جملـه  از  مختلـف  روش هـای  بـا 
مهم تریـن اقداماتـی می باشـد کـه 
یـک مرکـز بایسـتی در مـورد آن 

نمایـد.  برنامه ریـزی 
مرکـز  مجموعـه  گفـت:  وی 
اداره  ایـن  راه هـای  مدیریـت 
کل بـا حضـور دائمـی در مرکـز 
مانیتورینـگ، اطالعـات ترافیکـی 
را از طریـق سـامانه های هوشـمند 
اسـتخراج نموده و پـس از تحلیل، 
مرکـز  بـه  را  ترافیکـی  داده هـای 
مدیریـت راه هـای کشـور ارسـال 

سـبب  رونـد  ایـن  کـه  می کننـد 
مدیریـت  مرکـز  رتبـه  ارتقـای 
و  راهـداری  کل  اداره  راه هـای 
جنـوب  جـاده ای  نقـل  و  حمـل 
سـوم  رتبـه  بـه  کرمـان  اسـتان 
طبـق   ۹۳.۸ امتیـاز  بـا  کشـوری 

شـد.  ماهانـه  ارزیابی هـای 
از مجموعـه  تقدیـر  بـا  قـادری 
کارشناسـان حوزه مرکز مدیریت 
راه هـای ایـن اداره کل بـه جهـت 
جدیـت در کار و اهمیـت ثبـت و 
اطـالع رسـانی بـه موقـع بـه عنوان 
مرجع مـردم و راننـدگان به عنوان 

اطـالع یابی جـاده ای مد نظـر قرار 
اسـت. گرفته 

معـاون فنی و نظـارت اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان بـا تقدیر از 
راه هـای  مدیریـت  مرکـز  رئیـس 
ایـن مجموعـه  مدیـرکل  کشـور، 
بـه  مدیریـت  و  توسـعه  معـاون  و 
واسـطه پیگیـری اختصـاص اعتبار 
زیرسـاخت های  ارتقـای  جهـت 
بیـان  جـاده ای  هوشـمند  کنتـرل 
کـرد: ایـن موفقیت مرهـون تالش 
همـه همـکاران ایـن اداره کل در 

حـوزه راهـداری و حمـل و نقـل 
اسـت که سـبب ارتقای چشـمگیر 
رتبه کشـوری مرکـز مدیریت این 
بـا  امیدواریـم  اداره کل شـد کـه 
همـکاری و جدیـت بیشـتر سـبب 
کسـب جایگاه هـای باالتـر و ارتقا 
و توسعه کنترهای الکترونیکی در 
جاده هـای جنـوب کرمـان باشـیم. 
وی تصریـح کـرد: در حال حاضر 
1۸ سـامانه ثبـت تخلفـات عبـور و 
مواصالتـی  محورهـای  در  مـرور 
حـوزه اسـتحفاظی جنـوب اسـتان 
فعال اسـت که 1۰ سـامانه در سال 

انـدازی و فعـال شـده  جدیـد راه 
اسـت. قـادری بیـان کـرد: مرکـز 
بکارگیـری  بـا  راه هـا  مدیریـت 
در  تخلفـات،  ثبـت  دوربیـن   1۵
محورهای شـریانی جنوب کرمان 
زیـر  ترافیـک عبـوری  نظـر  از  را 
پوشـش تصویـری قـرار می دهد و 
هرگونـه تخلف رانندگـی را ثبت 

و ضبـط می کنـد.
اداره  نظـارت  و  فنـی  معـاون 
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  کل 
اسـتان  جنـوب  اسـتان  جـاده ای 
ثبـت  سـامانه  گفـت:  کرمـان 

تخلف سـرعت، سـامانه ای اسـت 
مواصالتـی  محورهـای  در  کـه 
از  اسـتفاده  بـا  و  می شـود  نصـب 
تمـام  سـرعت  دنیـا  روز  فنـاوری 
تمـام  از  عبـوری  خودروهـای 
عـرض معبـر بـا هـر نـوع پـالک 
را رصـد و ثبـت کـرده و امـکان 
ناشـی  تخلفـات  خـودکار  ثبـت 
از سـرعت لحظـه ای و متوسـط و 
صـورت  در  و  غیرمجـاز  سـبقت 
نیاز عـدم رعایت فاصلـه طولی را 

اسـت. دارا  هـم 
امـکان  اینکـه  بیـان  بـا  قـادری 

ثبـت سـرعت لحظـه ای- سـرعت 
متوسـط و کنترل سـرعت وسـایل 
نقلیه در تمام طول مسـیر از مزایای 
افـزود:  می باشـد،  سـامانه ها  ایـن 
خودروهـای  تصاویـر  دریافـت 
بالدرنـگ  پـردازش  عبـوری، 
تصاویر دریافتی، برداشـت پالک 
خودروهـای در حـال تـردد و در 
نهایـت ارسـال اطالعـات دریافت 
شـده بـه مراکـز داده در سـازمان 
متبـوع و پلیـس راهور اسـاس کار 
یک سـامانه ثبت تخلـف مبتنی بر 

پـالک خوانـی اسـت.

خبر خوش مهندس قادری به مناسبت هفتم اردیبهشت روز ایمنی و حمل و نقل؛

کسب رتبه سوم کشوری،
 مرکز مدیریت راه های راهداری

 جنوب کرمان
این موفقیت مرهون 
تالش همه همکاران 
این اداره کل در حوزه 
راهداری و حمل و نقل 
است که سبب ارتقای 
چشمگیر رتبه کشوری 
مرکز مدیریت این 
اداره کل شد

با استفاده از فناوری 
روز دنیا سرعت تمام 
خودروهای عبوری 
از تمام عرض معبر با 

هر نوع پالک را رصد 
و ثبت کرده و امکان 

ثبت خودکار تخلفات 
وجود دارد

جناب آقای دکرت محمد سلیماین
انتصـاب حضرتعالـی بـه معاونـت امور مشـترکین 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان نشـان از 
تجربه، درایت و شایسـتگی شـما دارد، ضمن تشـکر 
ویـژه از مهنـدس مهـدوی نیـا مدیرعامـل سـاعی این 
شـرکت بـه لحـاظ ایـن انتخـاب شایسـته، توفیـق و 

سـعادت جنابعالـی را از ایـزد منـان خواسـتارم.
احسان احمدی 
مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر 
و عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات جنوب استان

شـهری  جوامـع  تمامـی  در 
حـال  در  یـا  پیشـرفته  از  اعـم 
یکـی  شـهرداری  توسـعه، 
مدنیـت  اساسـی  ارکان  از 
محسـوب  شـهری  توسـعه  و 
قـوت  و  ضعـف  و  می گـردد 

ایـن نهـاد می تواند نقشـی مهم 
آن  پسـرفت  یـا  پیشـرفت  در 
جامعه داشـته باشـد، در کشور 
مسـئول  شـهرداری ها  نیـز  مـا 
انـواع خدمـات شـهری  ارائـه 
بـه شـهروندان می باشـند و از 

جمـع آوری زبالـه تـا نظـارت 
ابرسـازه های  سـاخت  بـر 
شـهری در حـوزه اختیـار ایـن 

اسـت. دولتـی  شـبه  نهـاد 
شـهرهای  در  بی گمـان 
صنعتـی  غیـر  و  کوچـک 
بهشـت  درب  همچـون 
ییـالق  نقـش  بیشـتر  کـه 
شهرسـتان های جنوبـی کرمان 
مجموعـه  کارکـرد  دارد،  را 
شـوراهای  و  شـهرداری 
بسـیار  می توانـد  اسـالمی 
از  پـس  کـه  باشـد  کلیـدی 
سـپردن سـکان شـهر به دستان 
و  خـالق  کارشـناس  پرتـوان 
پرانـرژی مهنـدس امیـد حمزه 
ای نـژاد شـاهد تحوالت یومیه 
یا حتـی لحظه ای در این شـهر 
بوده ایـم کـه امیـد مـی رود بـا 
همیـاری  و  رونـد  ایـن  ادامـه 

مشـفقانه  هـای  مشـورت  و 
اعضـای محترم شـورای شـهر 
مسـئوالن  مسـاعدت های  و 

: بویـژه  اسـتانی  و  محلـی 
عمرانـی  امـور  معاونـت 
اسـتانداری دکتـر آیـت الهـی 
پرتـالش  فرمانـدار  موسـوی، 
مهنـدس  جیرفـت  شهرسـتان 
وزیری،مدیـر  عطاپـور 
شـهری  امـور  محتـرم  کل 
اسـتانداری مهنـدس غالمرضا 
نـژاد خالقی و بخشـدار محترم 
محمـود  مهنـدس  سـاردوییه 
توسـعه  شـاهد شـهری  مهنـی 
از  یکـی  در  پویـا  و  یافتـه 
مرتفع تریـن مناطـق مسـکونی 
ایـران باشـیم، زیرا این شـهر به 
دلیـل مفتخر بـودن بـه میزبانی 
از امامزاده سـلطان سـید احمد 
زیارتـی  و  توریسـتی  شـهری 

سـاالنه  و  می شـود  محسـوب 
و  بهـار  فصـل  در  خصوصـا 
تابسـتان پذیـرای هـزاران نفـر 
و  اسـتان  جنـوب  مـردم  از 
جنـوب کشـور بوده و توسـعه 
و آبادانـی آن افتخـاری بـرای 

اسـت.  کریمـان  دیـار  همـه 
بـر همین اسـاس تیـم خبری 
نشـریه روشـنفکری بر آن شـد 
کـه از نزدیـک ضمن بررسـی 
پیشـرفت ها و توفیقات حاصل 
شـده در توسـعه شـهری پـای 
صحبت های شـهردار این شهر 
مهنـدس حمزه ای نژاد بنشـیند 
تشـریح  ضمـن  ایشـان  کـه 
خدمـات مطلوب انجـام گرفته 
در مـدت شـهرداری خویـش 
توسـعه  ادامـه  و  اسـتارت  از 
مجتمـع گردشـگری، تفریحی 
و اقامتـی بـام بهشـت نیـز خبـر 

عظیـم  مجتمـع  ایـن  کـه  داد 
در پنـج فـاز طراحـی گردیـده 
پنـج  در  و  سـال  پنـج  طـی  و 
کـه  می گـردد  اجـرا  مرحلـه 
فـاز اول آن با پیگیـری مجدانه 
جیرفـت  شهرسـتان  فرمانـدار 
و مسـاعدت معاونـت محتـرم 
عمرانـی اسـتانداری کرمـان بـا 
میلیـارد  مبلـغ دو  بـه  اعتبـاری 
تومـان  میلیـون  چهارصـد  و 
در حـال انجـام اسـت کـه ایـن 
چهـره  می توانـد  ابرمجتمـع 
ایـن شـهر توریسـتی زیارتی را 

متحـول کنـد.
تکثـر  دلیـل  بـه  پایـان  در 
انجـام  فعالیت هـای  تعـدد  و 
از آخریـن  برخـی  بـه  گرفتـه 
خدمـات انجـام شـده در ایـن 
تصاویـر  روایـت  بـه  شـهر 

پرداخـت: خواهیـم 

گزارشی ویژه از خدمات چشم گیر شهرداری درب بهشت به مناسبت روز شورا

پیام تبریک شهردار درب بهشت به مناسبت نهم اردیبهشت ماه
 امید حمزه ای نژاد طی پیامی روز شورا را به فعاالن این عرصه تبریک گفت

متـن پیـام بـه شـرح ذیـل اسـت: نهم اردیبهشـت سـالروز رویـدادی بـزرگ در نظـام مقـدس جمهوری 
اسـالمی ایـران اسـت کـه بی  تردید نشـان از تعمیق مردم سـاالری دینی در جامعه اسـالمی مـا دارد. نهاد 
شـورا کـه شـالوده آن ریشـه در قـرآن و مبانی دین مبیـن اسـالمی دارد در واقع به فرایند واگـذاری امور 
به مردم، عینیت بخشـید و به برکت این اتفاق، نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشـت خود و جامعه ای 
کـه در آن زندگـی مـی کننـد، دوچنـدان گردیـد. اینجانب ایـن روز باشـکوه را به همـه اعضای محترم 
شـوراهای سراسـر کشـور، شـوراهای شهرسـتان جیرفت و همکاران نجیب و سـاعی خودم در شـورای 
اسـالمی شـهر درب بهشـت کـه بـا وظیفـه شناسـی و توجـه به اصـل دانش محـوری در حل مشـکالت 
ایـن شـهر تـالش نمـوده و با امانت، کفایت، درایت و حسـن سـلوک بـرای نیل به جامعه شـهروند مدار 

خالصانـه کوشـش می کنند تبریـک و تهنیت عـرض می نمایم.
امید حمزه ای نژاد شهردار درب بهشت


